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বিচ্জাপন । 

বর্ভমান সময়ে ধর্মজগত্তের যেরূপ হীনভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে 
মুক্তি এবং তাহার মাধন বিষয়ক গ্রন্থ লেখাকে অনেকে পাগলামি বলিয়াও, 

মনে করিতে পারেন ; বিশেষতঃ বিশ্বাম এবং সত্যের অনুরোধে কর্ত্যাগ 

প্রভৃতি এরূপ কয়েকটা প্রস্তাব ইহাতে সন্গিবেশিত করিতে বাধ্য হইয়াছি, 

যে, তন্থারা হয়ত ধরন্মপরায়ণ স্বদেশবৎমল মহাম্বাগণের মধ্যেও অনেকের 

সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত থাকিব । তবে এইমাত্র ভবসা যে, এই গ্র্থব 

মধ্যে আমার নিজের মত কোথাও প্রকাশ করা হয় নাই, মহাখান্ত আম্য 

পূর্বপুরুষগণ আনেক চিন্তা, চর্চা, আলোচনা, উপাসনা, অনুভব ও তর্কয্দ্ধের 

পর ধর্মবিবয়ক থে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন সেইগুলিই বল 

ইহাতে উদ্ধত করিঘ্লাছি মান্ব। যাহা হউক, এই গ্রন্থ সংকলন করিতে 
আমি যে গুরু পরিশ্রম স্বীকার করির়ছি তাহাতে যদ্দি একটী আস্মার৪ 

মুক্তির পথে ইহ। বিশেষ লাহাব্যকারী হয়, তাহ। হইলে সেই পরিশ্রম সার্থক 

বোধ করিব । 

শাকারগণ যত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, মুক্তিবিষয়ক উপদে- 

শই সর্বাপেন্ষণ প্রধান । উহ্াই মন্ষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাহারা 

প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করিতে বিশেষ অন্থরোধ করিয়া- 

ছেন। অধিক কি, ছুষ্ভাগ্যবশতঃ ধাহারা মুক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থিত 

করেন; শুন্রকারগণ তাহ্মদিগকে অনেক স্থলে মন্ুম্যগর্ভজাত গর্দভ্-কপে 

বণনা করিয়াছেন? , ঘথ।, 

মহষি বলুন কিএলিখিয়াছেন-__. 
জাতাম্ত এব জগতি জন্তবঃ-নাধু-জীবিতাঃ| 
যে পুনর্নেহ জায়স্তে, শেষ জঠরগর্দভাঃ॥ 

মো, বা, বৈ, প্রকরণ | 

এই সংসারে যে ব্যক্তির পুনর্জন্ম না হইবে (অর্থাৎ যিনি মুক্রিলাণ্ডের 'অধ্ধি-_ 

কারী হন, ) সেই বাক্তিই সতাজাত, তাহারই জীবন সাধু এবং সফল; 
অন্ত সকল জাত বুযুক্তি মানবোদরজাত গর্দভ তুল্য। 

কলিকাতা, | 
১ ল! আন, ১২৮৮ সাল। মঙ্কলয়িতা | 



দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ যে এত অল্প সময়ের মধ্যে নিংশেষিত 

হইবে পুর্বে আমার এরূপ আশা ছিল না। এক্ষণে উহাকে ধর্শ পীপাস্ু 
ব্যক্তি মাত্রেরই আদরের বস্ত হইতে দেখিয়া আমি আমার সমস্ত শ্রম 

সফল জ্ঞান করিলাম। নূতন সংস্করণে স্থান বিশেষে পরিবর্তন এবং কোন 
কোন স্থানে ছুই একটী নূতন গ্লোক সন্নিবেশিত করায় যদিও পুস্তকের 
কলেবর পূর্ববারের অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে; তথাচ মূল্য সমভাবেই রাখা 
হইল। 

কলিকাতা; ] 

১লা চৈত্র, ১২৯০ সাল। 
সঙ্কলয়িতা। 



নির্ঘণ্ট । 
বিষয়। 

মুক্তি কয় প্রকার? রর ক 

জীবনুক্ত অবস্থ1 ৪ 
বন্ধ ক 

সগুণ ব্রহ্ম ও নিগুণ ব্রহ্ম :.*, 

ব্রহ্ম সকল এবং ব্রহ্ম সকলে 

দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ ., 

মহাবাকা ৮৯, রঃ ডা 

জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ 

ইন্্রিয়দমনের আবশ্যকতা 

ইন্ড্রিয়সংযমনের উপায় .*, ৪ 
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'তত্বজ্ঞান লীভ হইলে আর বেদাদি শান্ত 

অধায়নের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকেন! 

্ঞান প্রথমটি অজ্খুনকে বিনাশ ক্র ] 
*শেষে আপনিও বিনষ্ট হয় 

প্ররমেশ্বর সাধকের পক্ষে অতীব স্থলভ .., 
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থাকিলে ব্রহ্গলাভ ঘটে না 
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৫৩ 
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পা 

তত্বগ্কানললাঁভ হইলে প্রাণরোধরূপ যোগ রী ১ ঈই 
অভাসের কোন প্রয়োজন থাকে ন] ) 
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গৃহস্থীশ্রম ও নিষ্কাম কর্ম সাধন বা রা ১৯১৬২ 

নির্জনতা ও সাধুসঙ্গ রঃ ও টি ১০১৭৪ 

বাক্যসংযমনের আবশ্যকত। রঃ রা ১৯১৭৯ 

নির্ভরশীলতা ** ৪৪৪ ন্ মন্ মা ১৮১ 

বরহ্ষছ্ছের মহত্ব ... হু 2 ধর ৪4 ১৮৭ 

বিষয়স্থ ও ব্রহ্ধানন্দ রি রর ও ১০১৯৭ 

প্রকৃতি বা মায়া "** বি 5 এ ইডি 
সাধন-চতুষ্টয় টি টা নী রে মা ২২৪ 

একমাজ নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তিযোগ 

ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বার! মুক্তিলাভ হয় ন। ২২৬ 

এ্ট গ্রন্থে যত গুলি পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধত করা গিয়াছে, তন্মধ্যে 
| যে গুলির নাম সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে তাহাদের ৮. , 

সাককেছিক চিহ্ন । 
সষ্টাবক সংহিতা 5 হস ও 
সাখুখোধ ১, ৯ রি আ, বো, 

উতদ্দন পীহা রঃ 8 ১ উ, নী, 

কর্ঠোপনিষাদ .। :** ৮ ঠ, উপ, অথবা ক, উ, 

কন্ধি পুদাণ 0 রঃ হি বত 
ূ চে ৭ নর | ৪: 5 কঃ ত, 

শবন্ম্িী ট। 51 তে ৪8? জী, গী। 
রি & 

স্ালসদরণিণী তি? ও পা, স। তই, 
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বিষ্কু পুরাণ 
বেদান্ত সার * ্. 

দক্ষ, 

পদ, 

প, সং, 
প্র, চ, নাটক, 

প্রশ্ন, উপ, 
প্র, প্র, 

ত্র, বৈ, পুরাণ । 

ভ,র, সি, 

মর, মা, অথবা, মর, মালা, 

মনু, 

ম, ত, অথবা, ম, নি, তন, 

ম, ভা, অনুশা, 

ম, ভা, উ, পর্ব, « 

ম, ভা, মো, ধ, 

ম, ভ1, শান্তি, পর্ব, 

মু, উপ, অথবা, মু, শ্রুতি, 

যাজ্বন্ধা, 

যো, বা, উৎ, বা, উ, প্রকরণ, 

যে, বা, উপ, প্রকরণ, 

যো, বা, নি, প্রকরণ, 

যে, ব1, মু, (বা, মু, ব,) প্রকরণ, 

ষো) বা, বৈ, প্রকরণ, 

বি, পু," 
বে, সা, 

বেদান্তসারের অধিকরণমালা বে, সা, অধিকরণ, অথব1, শা, সু, অধিকরণ, 
বেদাস্ত স্ত্র 
বৈরাগা শতক 

শিব সংহিতা 7, 
স্ীমদ্কগবদগীতা। 
আীমপ্াগবন্তা ১, নি 

বে, হ ” 
বৈ, শ, 

শি. সং, 

গীত1, অথবা, গ্রী, 
ভা, 





এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাঁদ পত্র সমূহের এবং 
পপ্ডিত মণ্ডলীর মত। 

পুস্তক থানির জন্য আমরা গ্রস্থকারকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। 

ইহাতে গ্রন্থকর্তার অসাধারণ অনুসন্ধান, বিস্তৃত সংগ্রহ, ও সরল অনুবাদের 

ভাষায় আমরা নিতাস্ত প্রীত হুইয়াছি। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর পুস্তক আমর! 
যতগুলি দেখিয়াছি, তন্বাধ্যে এ খানি সর্কোৎকৃষ্ট। 

ভারতী । ফাল্গুন ১২৮৮। 

এই গ্রস্থথানি পাঠ করিয়। বিশেষ প্রীত হইলাম । আর্য ধর্ম যে কত 
উন্নত এবং উহার যে কত গান্ভীর্য্য এই গ্রন্থখাঁনি পাঠ করিলে তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়। যাইতে পারে। গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রণয়নে কিরূপ 
পরিশ্রম এবং উহা! আর্ধ্যধর্শ্ান্ুসন্ধিৎসথ ব্যক্তিদিগের তদনুসন্ধান কৌতুহল 
পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত কতযত্ব করিয়াছেন তাহা সমগ্র গ্রন্থ পাঠ ন| 

করিলে বুঝিতে পারা! যাইবে না, এই নিমিত্ত আমর! স্থল বিশেষ উদ্ধার 
করিতে বিরত হইলাম। বিপিন বাবু এই গ্রন্থ খানি সঙ্কলন করিয়া হিন্দু 
সমাজের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। 

ৃঁ নববিভাকর, ২র! কার্তিক ১২৮৮। 

সংগ্রহ অভি উত্কষ্ট এবং ইহাতে বহু পরিশ্রম স্বীকার করা হইয়াছে 
বলিবার অদ্রপক্ষা' রাখে না। এই' সংগ্রহ দ্বারা আমর! সঙ্কলয়িতার চিন্ত 
অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারি। -গ্রন্থধানি জ্ঞানযোগ প্রধান। ভক্তি যে 
সংস্পৃষ্ট হয় নাই «তাহা! নছে। সর্ধথা কর্মত্যাগকে শ্রন্থকার সর্ধোচ্চ 
সিংহাসন অর্পণ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্ত 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় বিরহিত হইলে ব্রহ্মকর্তুক পরিচালিত সাধক কর্মী 
যোগী ভক্ত সকলই হইতে পারেন এ কথা স্বীকার করিলেই যথেষ্ট। 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাই | - 

ধর্দতন্ব, ১৬ই আশ্বিন, ১৮*৩। 
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এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমর! যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। 
সন্ধলয়িতা সংস্কতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ । তাহার বাঙ্গালা প্রাঞ্জল ও সুখ- 

পাঠ্য । এবং তিনি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের প্রণালীতে পুস্তকস্থ বিষয়গুলির 
সন্নিবেশ করিয়াছেন । বিষয় গুলি বিশদ করিবার জন্য তিনি কখনও 

ইংরাজী হইতে, কখনও পারসী হইতে, কখনও হিন্দী হইতে, কখনও বা 

কোন প্রাচীন বাঙ্গাল। পুস্তকাদি হইতে ভাবসংগ্রহ করিয়াছেন । তীহাৰ 
পুস্তকে কোথাও অগ্রতুলতা লক্ষিত হয় না। আবার বিরক্তিকর বাহুল্য ও 
তাহার পুস্তককে স্পর্শ করিতে পারে নাই । প্রাচ্য বিদ্যাবন্তা, পাশ্চাতা 

সংক্ষিপ্ততার সহিত সংযুক্ত করিয়া, সঙ্কলয়িতা। বঙ্গভাষায় এক অদ্ভুত সামগ্গী 

প্রস্ততত করিয়াছেন। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বাক্গ।লিদের মধ্যে এই 
পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত হইবে । 

এই পুস্তকের সমালোচন1 করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা আমাদের নাই । 

* * * প্ররৃতপক্ষে ইহা একখানি ইতিহাস; প্রাচীন আর্যযেরা মুক্তি 

কাহীকে বলিতেন, মুক্তির কি কি উপায় তাহারা. নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
ভর পক্ষে কি কি প্রতিবন্ধক হইতে তাহার। ভীত হইতেন, এ এ 

প্রতিবন্ধকের নির।করণার্থে তাহারা কিকি উপদেশ দিয়াছেন, সেই সমস্তই 

এই পুস্তকে অতি হ্থম্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে । * * * 
__., বান্ধব, ফাল্গুন ১২৮৮। 

ঘোষাল মহাশয় এই পুস্তকথানিতে.নিজের মত কিছুই " গ্রকাশ কবেন 

নাই ; আর্ধ্য খধিগণ মুক্তি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াঞ্ছন, তিনি ইহাতে 
তহ্সমুদায় সংকলিত করিয়াছেন । পুস্তকখানি প্রশংসার যোগ্য । 

আক্তিকাল বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যমূন অধ্যাপনা একন্প বন্ধ খই- 

য়াছে বলিলেই হয়। এমন সময়ে বেদ বেদান্ত, স্থৃতি, পুরাণ, ও তন্তরাদি 
হইতেন্উপদেশ সংগ্রহ করা এবং পাঠকদ্িগের উপকারার্থ জনসমাঁজে অর্পণ 

করা“অতি গৌরবের কার্ধ্য বিপিনিহারি ঘোষাল তাহা করিয়া আমাদের 
ধন্যবাদের ভান হইয়াছেন । ্ 

সোম প্রকাশ, ৩০ এ কার্িক ১২৮৮। 



কত 

্* * * বিপিন বাবু যে এই উৎকষ্ট গ্রন্থখানি সাঁধারথের হস্তে সমর্পণ 

করিয়াছেন, সে জন্ত আমরা তাহাকে শত শত ধন্যবাদ করি। এ গ্রন্থ খানি 

সম্পূর্ণরূপ নূতন রকমের । হিন্দু ধর্মের গভীর তত্ব সকল একত্র করিয়া তাহা- 

দ্িগকে আধুনিক জ্ঞান সভ্যতার উপযোগী করিয়া! সাধারণের জন্য পুস্তকা- 
কারে প্রচার করার দৃষ্টাস্ত আমর! অল্প মাত্রই দেখিয়াছি । আজ কাল বিজা- 
তীয় সভ্যত। এবং বিজাতীয় সংশরবাদ ও নাস্তিকতার যেরূপ প্রাছুর্ভাব দেখ! 

যাইতেছে,তাহাতে এপ পুষ্তক যে নিতান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই । কল্যাণময়ী ও ন্গিগ্ধতা প্রদায়িনী গঞ্জ! যেরূপ প্রথমে শঙ্ক- 
রের জটার মধ্যেই বদ্ধ ছিলেন, তিনি নিজে পতিতপাবনী হইলেও সাধারণের 
তাহাতে কোন অধিকার ছিল না, সংস্কত ভাষা এবং বর্তমানকালের অন্ুপ- 

যোগী ভাবের মধ্যে হিন্দু ধর্ম আবদ্ধ থাকায় ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছে। 
ইহাঁও সাধারণের আয়ন্তের সম্পূর্ণ অতীত হইয়া আছে। হিন্দুধর্ম্নে কিছুই 

নাই, ইহা! কেবল কতকগুলি কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার আকর ইহাই 
এখন অনেকের বোধ। এ অবস্থায় আমাদিগের গ্রন্থসঙ্কলনকর্তার ন্যায় 

যাহার! হিন্দু ধর্শের মুক্তিপ্রদ সত্য সকল সাধারণের আয়তাধীন করিয়া দিতে 
চেষ্টা করিবেন, তাহাদিগকে আমরা! শ্রীভগীরথের ন্যায় পরোঁপকারী জ্ঞানে 

শ্রদ্ধা করিব। হিন্দু ধর্ম প্রকাঁও সমুদ্র সদৃশ কিন্তু এখনকার লোকদিগের 
যেরূপ রুচি, তাহাতে তীাহাদ্দিগকে অধিক অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করা বৃথা। 

এই কারণে বিপিন বাবুর গ্রন্থখানির কলেবর তাদৃশ বৃহৎ না হওয়া স্ুবিধা- 
রই বিষয় হইয়ছে । , অনেকানেক গ্রন্থের একত্র সারসংগ্রহ পুস্তক সকল 
এখন অনেক'পাওয়? যায়, একথা স্বীকার করিলেও আমাদিগের গ্রন্থকারের 
€য অনেক অনুসন্ধান ও পরিশ্রম্করিতে হইয়াছে আমরা তাহা বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিরাছি,। এ জন্ হিন্দু'সমাজের ধর্ান্থরাগী নেতা! ভদ্র মহোদয়- 

গণ বিপিন বাবুকে বিশেষরূপ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, আমর! তাহা! 
দেখিলে আঁহলারদিত হইব। 

আমর! এই গ্রন্থখানির ও ইহার সঙ্কলনকর্তায় বার বার প্রশংসা 

করিতেছি গ্রন্থথানি স্রকল ধর্ম সম্প্রদায়স্থ লোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী 

হইয়াছে। ধর্মানুরাগী, হিন্দুমাত্রেরই ইহা পাঠ করা৷ কর্তৃব্য। 
সলভ সমাচার, ১২ অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। 
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বিপিন বাবু যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহ! সফল হইয়াছে । পুস্তক 
খানি হিন্দুমাত্রেরই আদরের সামগ্রী হইয়াছে। হিন্দুমাত্রেরই ইহার 
এক এক খ্ড ক্রয় করিয়া! সঙ্কলন কারের উৎসাহ বর্ধন কর! কর্তব্য । 

গ্রাভাতী, ৬ই মাঘ, সন ১২৮৮ সাল। 

ইছাতে অনেক সার কথা আছে। এই পুস্তক খানি আমরা আদ্যোপান্ত 
পাঠ করিয়াছি। আমাদের মতে এদেশের যাবতীয় হিন্দু ধশ্মান্ুরাগীরই 
এনপ গ্রন্থ প্রকাশকের উৎসাহ বর্ধন করা উচিত। ধাহার! মুক্তিলাভের 
বাসনা করেন, তাহারা এই পৃস্তকখানি একবার পাঠ করিবেন। 

সমাচার চন্দ্রিকা, ৪51 অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। 

গ্রস্থকারের বহু অধ্যয়ন, বহু দর্শন, ও বহু পরিশ্রম স্বীকারের পরিচয় 

পুস্তকের পত্রে পত্রে প্রকাশিত রহিয়াছে । সঙ্গতিপন্ন সাধু মহাম্মারা এই 
পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করেন, ইহা! আমাদিগের আন্তরিক কামন]। 

বিশ্বানী--অগ্রহায়ণ ১৮০৩ শক। 

্রন্থখানি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর ও বহু মূল্য বস্ত হইয়াছে । ধাহাদের 
ক্ষমতা আছে সকলেরই এই গ্রন্থের এক এক খও গ্রহণ কর! উচিত । 

সংবাদ প্রভাকর,_ আন্দাঙ্জী ২০২২ মাঘ। 

* * * € ধর্দদ-প্রচারকদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ খানি অত্যান্ত উপাদের 

পদার্থ। * গ্রন্থখানির গুণের ভাগ এন “অধিক যে আমরা ফোন্ অংশ, 
পরিত্যাগ করিয়া প্রাঠকদিগকে কোন্ অংশ উদ্ধত করিয়া শুনাইব, তাহা 

ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না । * * গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে অনেক উপ- 

দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * * * চিন্তাশীল পাঠকগণ, হিন্দ্শাস্ত্রের গভীর 
“মন্দীল্সসর্থণরী সংস্কতাঁনভিচ্ছ ব্যক্তিগণ ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ 

কত্রিঙ্গে সহজে বহুদর্শন লাঁভ করিতে পারিবেন । 

তন্ব কৌমুদী,--১লা ৫পীষ ১৮০৩ শক। 



[ ঙ 1] 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাঁশয়ের মত। 

ই পুস্তক পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছি, ইহা জ্ঞানলিপ্স্থদিগের 
বিশেষ অবলম্বন হইবার যোগ্য । অধিকাংশ প্রাচীন আর্ধদিগের মত ইহাতে 

স্ধলিত হইয়াছে। সঙ্কলিত সংস্কৃত কবিতাসমূহের বঙ্গান্থবাদ অধিক বিস্তৃত 
হয় নাই বটে, কিস্তু তদ্বারা মূল অর্থ বুঝিবার ব্যাঘাত নাই। 

কলিকাতা সংস্কৃত কাঁলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব 
মহাশয়ের মত | 

* * * এরপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ইতি পূর্ব্ণে কখন রচিত হয় নাই। 
ফলতঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে হিন্দুশাস্ত্র সিদ্ধ মুক্তি বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের 
সম্ভাবনা । | 
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মুক্তি এবৎ তাহার সাধন 
হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ। 

মুক্তি কয় প্রকার ? 

জামাদিগের শান্ত নানারূপ মুক্তির কথা লিখিত আছে। তন্মধ্যে 
সালোকা, সামীপা, সাযুজ্য, ও নির্বাণ এই চতুর্বিধ মুক্তির কথাই বিশেষ 
গ্রচলিত। 

সালোক্য অর্থে সহলোক অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এক লোকে বাস। 

সামীপ্য অর্থে সমীপন্থ হওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের পহিত একত্রাবস্থান 

সাধৃজ্য অর্থে সহযোগ 'অর্থাৎ ঈশ্বরে যুক্ত হইয়! সংস্থিতি। নির্বাণ অর্থে 
ঈশ্বরে লীন হওয়! অর্থাৎ তাহার মহান্ সত্া-মুদ্রে একেবারে ডুবিয়। যাওয়। 
ভুবিয়৷ আপনাকে হ্থারাইয়! ফেল। 

“ পরমেশ্বর সমুদয় স্থান অধিকার করত সকল লোকে পরিব্াপ্ত হইয়া 
আছেন, এবং পৃথিবী, চন্দ্র, স্র্যা, প্রভৃতি ভূলোক ও ছ্ালোক সমূহ পরমে- 

খবরে গ্রতিঠিত রহিয়াছে। ** সাধক যখন এই মহান্ .সত্যটী বিশেষরূপে 

হৃদয়সম করিতে পারেন, এবং এই ভাবটী ক্রমে যখন ভীহার জীবনগত 
হইয়া পড়ে; তখনই তিনি পরযেশ্বরের স্থিত এক লোকে বাস করেন। 
এই অবস্থায় সাধক মহাসমুদ্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ঘীপপুঞ্জের ন্যায় অনভ্ত 

্রহ্মসসুদ্রের গর্ভে ভূলোক ও খুযুলোক সমূহকে ভাসমান দেখিতে পান। 

যদিও" বাহিরে পৃথিবীই তাহার বাঁসভূমি থাকে, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে এ 
অবস্থায় তিনি আর পৃথিবীর লোক থাকেন না| "জনস্ত কালের জন্য 

ত্রন্ধে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, ও পরমাননাযুঞ্জ 

* "ব্রন্ধে নকল এবং ব্রঙ্ম কলে” শীধক প্রস্তাব দেখা। 

১ 



২ মুক্তি এর্ধং তাহার সাধন । 

টন, ॥* অতএব দেখ যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব ভাবী ক্রমে 

খন সাধকের সমর হদয়কে অধিকার করে, তখনই তাহার লালোক্য 
মুক্তি ব! পরমেশ্বরের সহিত এক লেকে বাস সিদ্ধ হয়। 

সাধকের এইরূপ সালোকা মুভির অবস্থা ক্রমে যখন অপেক্ষাকৃত 

গভীরত। প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্বে !ক্ত প্রকারে ব্রদ্ঘদর্শন ব! ব্রহ্মসত্তা অনুভবের 

ভাব যখন সাধকের অন্তশ্চক্ষুর নিকট উজ্ভ্লতর মৃত্তি ধারণ করে; প্রেম- 
ময়ের প্রেমানন যখন. তিনি সকল স্থানেই নিঃসংশয়রূপে দেখিতে পাঁন $ 

যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই যখন তাহার চক্ষু “বিশ্বতত শ্চক্ষুর” 

উজ্জ্বল চগ্ষুর উপরে পতিত হইতে থাকে, সেই সময়েই সাধকের প্রভুর সহিত 
একত্রাবস্থান ঘটে । এবং সেই অবস্থার নামই সামীপা মুক্তি। 

যখন সাধকের এইরূপ সামীপা মুক্তির অবস্থা ক্রমে আরও গভ 

ভাব ধারণ করে; এবং যখন তাহার আত্মা জনক পরমাম্মাতে স'লগ্ন 

হইয়। অবশ্থিতি করত স্থধাপানে নিযুক্ত থাকে, তখনই তাহার সেই 

অবস্থাকে নাষুজ্য মুক্তি কহে। তদনত্বর ক্রমে- যখন সাঁধক ব্রহ্ষপত।- 
সমুদ্রে মগ্র হইয়|! আপনার নিজ সত্ব পর্ধ্যস্ত হারাইয় বসেন, অর্থাৎ 

ক্রমে যখন তাহার বুদ্ধি মন ব্রক্ষধ্যানে একবারে লয় বিলয় প্রাপ্ত হয়, 
তখনই তাহার খেই অবস্থাকে নির্বাণ বা চুড়ান্ত মুক্তি বলে। 

ইহা দ্বারা স্পঞ্জ জাঁনা যাইতেছে যে, শাস্ত্রে যদিও সালোক্যাদি নন 

প্রকার মুক্কির প্রসঙ্গ আছে, কিন্ত .বস্তেবিক্ষ মুক্ষি পদার্থ একপ্রকার 
মাত্র, নানাপ্রকার নহে? তবে সালোক্যাদি যে চ'রিটী মুক্তির অবশ্য 
ধলা হইল তাহা কেবল সাধকের তনুরাষ্ধী বা উপ।সনা'র গভীরতার 'ভারামা 

শত্র। সর্থাৎ সাধকের রন্মদর্শনভ'ব ক্রমশঃ যত উজ্দ্ললতব বেশ 

ধারণ ফবে; সাধক সর্বর্রকাঁর পার্থিব ভাব হঈতে ক্রমশঃ এত ধশ্বরিক 

হা! আধাত্িফ ভাবে মগ্র হইতে থাকেন; হৃদয় রাজের প্রতি তাহার 

অনুরাগ ও উপাসনা, ক্রমে মত গভীর ভাব ধারণ করিতে থাকে; এবং 
জমে তিনি যত আপনার সর্ব ধমকে নিকটতম প্রদেশে দর্শন করিয়া 

তাঁহার ভবে মগ্ন হইতে থাকেল; ততই ভীহার মুক্ির অবস্থা উত্তরোত্তর 

উন্নত হইভে থাকে । অর্থাৎ ক্রমে সালোক্য হইতে সামীপা, সামীপ্য 



মুক্তি কয় প্রকার € তত. 

হইতে সাধুজ্য, ইত্যাদি প্রকারে সাধক চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করেন । অতএব 
মুক্তি পদার্থ একপ্রকারই, অর্থাৎ ব্রন্ষদর্শন ব! ব্রহ্মল/ভই মুক্তি। আর ব্রহ্ম 
একপ্রকার ব্যতীত নান।প্রকার নহেন; স্থৃতরাং যুক্তিও ক্বরূপতঃ একপ্রকার 

বই নানাপ্রকাঁর নহে । যথা, বেদাস্তসার ৩। ৪ | ১৭ অধিকরণ 

ব্রন্ৈব মুক্তি নত্রদ্ধ ককচিৎ সাতিশয়ং শ্রুতম্ । 
অত একবিধা মুক্তি 2েঁধলে। মনুজনা ব। ॥ 

বিশেষরহিভ ষে ব্রন্ধাবন্থাঁ বেদে তাহাকেই মুক্তি.কহেন, ্ৃতরং মুক্তি 
পদার্থ একপ্রকার বাতীত নানাপ্রকার হইতে পারে না; তবে স'লোক্য 

সামীপাদি-রূপ যেবিশেষ কথন আছে তাহা কেবল উপামনাৰর তার- 

তম্য প্রযুক্ত হয়, নতুব1 প্রকৃত মুক্তি পদ্দার্থ যাঙাকে বলে তাহ! ব্রন্দা 
হইতে মনুষ্য পর্যাস্ত সকলেরই একরপ । & 

উপরে যাহা বল! হইল উহ মুক্তির ভব পক্ষ। এক্ষণে মুক্তির অভাব 
পক্ষী বুঝাইবার জন্য যতদূর পারা যায় চেষ্ট|৷ কর! যাইতেছে । 

মুক্তিহিত্বাব্যথারূপং হ্বরূপেণ 1 ব্যবস্থিতিঃ | 
ভা. ২। ১০1 ৬। 

* পৃর্দে সমুদ্রেষঃ পন্থা ন স গচ্ছতি পশ্চিমং | 
এক? পন্থা হি মোক্ষস্য তন্দঃ বিস্তরতঃ শৃখু॥ 

ৃ ম, ভা, মে, ধ,৯৯। ৪ | 

' 1 অর্থাদর্থাস্ত্ং চিত্তে যাতি মধ্যে তু যা স্থিতি? । 
নিরন্ত। মননাকাব। স্বরপস্থিতিকচাতে ॥ ১ 
সংশান্তনর্পসংক্ষল্পা যা শিলাস্তরিকস্থিতিঃ | 

« জাদ্রানি্াবিনিমুক্তা স স্বরূপন্থিতিঃ শ্ম তা ॥ ২। 
অহম্বাংশে ক্ষতে শাস্তে ভেদনিম্পৃন্দচিত্য়া | 

॥ .. অজড়য়া প্রকটতি তত্দনপমিতি স্থিতম্ ॥ ৩। 
যত স্বরাপপরিভ্রংশশ্চেত্য্থে চিতি মজ্জনস.। 

এতম্মাদপরোমোগে ন ভূতো ন ভবিষাতি ॥ ৪ | যো, বা, উৎ, প্রকরণ । 
এক বস্তু হইতে অন্ত বস্ততে মনের গমনক!'লে উভয় বস্তু অপ্রাপ্ত হইয়া উনক্তাগে 

মধো যে অবস্থিতি সেই ম্বরীপন্থিতি। ১। সকল সংকল্প ত্যাগ হইলে জড়তা এবং নিদ্রা 
রহিত অবস্থায় অভ্তঠকরণের যে শিলার ন্যায় শিষ্পন্দ গতি সেই ম্বরূপক্থিতি*। ২ । 
শরীরাদিতে অহংতাব ক্ষয় হইলে পর ভেদ শূম্ভ অজড় শিষ্পন্দ জ্ঞান দ্বার! চিত্ত শান্ত 
হইলে জীবের স্বরূপ প্রকাশ হয় এই নিশ্চয় জানিবে | ৩ । এবং দৃষ্ঠ ধনাদি বিষয় জ্ঞানে যে 
মজ্জন অর্থাৎ আসক্তি সেই স্রূপ-ত্যাগ ; ইহার পর মোহ আর হয় নাই, হইবেও ন।॥ ৪ | 



যে সুতি এবং তাহার যাধন | 

আত্ম অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে আপন ম্বরূপে অবস্থিতি করে 

গাহারই নাষ মুক্তি । ১। 

স্বরূপা বস্ছিতিন্ম্,ক্তিস্তদৃভ্রংশোইহস্ত।বেদনম্ 
যৌ. বা. উৎ্, প্রকরণ 1 

জানভূমিতে ন্বরূপাবস্থিতি যুক্তি, ও অজ্ঞানভূমিতে অহস্ববেদন অর্থাৎ 

অহংন্ুখী অহং ছুঃখী এইরূপ যে চিস্তা তাহাই বন্ধন । ২। 

জ্ঞপ্ডিহ্ি গ্রন্থিবিচ্ছেদস্তন্মিন নতি বিমুক্তত] | 

স্বগতৃষ্ণান্ববুদ্ধযাদিশাস্তিমাত্রাত্বকত্্রসৌ ॥ 
ধে।. বা. উৎ্দ প্রকরণ । 

'তত্বজ্ঞান দ্বার। জড় ও চৈতন্তের বন্ধনগ্রন্থিচ্ছেদ হয়, এবং গ্রস্থিচ্ছেদ হইলেই 

সুক্তি হয় । স্বগতষ্ণাতে জলবুদ্ধির শাস্তি মাত্র মুক্তির স্বরূপ | ৩। 

যদ] সর্কে গ্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যোহ গ্রন্থয়ঃ | 

অথ মস্ঘ্যে! যুতে। ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ 
কঠ. উপ, ৬ বল্লী”। ১৫ শ্রুতি 1 

যখন পুক্ষষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থি * সকল ছিন্ন হয়, তখনই তিনি 

অযৃততা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই উপদেশকে সমুদয় বেদশণপ্রের 

সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে | ৪। | 
বত্ত,চঞ্চলতাহীনৎ তন্মনে! স্বতমুচ্যতে 

তদেব চ তপঃ শান্ত্রনিদ্ধাফ্ত! মোক্ষ উচ্যতে 1 
যো, বা. উৎ. প্রকরণ । 

চঞ্চলত্বহীন যে মন, তাহাকে জ্কানীরা মৃত.কহেন, সেই মৃত মনই তপস্যার 
ফল মোক্ষরূপ হয়। ইহাই সকল শান্তর ধ্দ্ধান্ত। ৫। 

তম্মাছুল্লাসমাত্রস্ত মননে বন্ধতাং গতম্। 

মনঃপ্রশমনে রাধ মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে | 
যৌ. বা. উৎ. প্রকরণ । 

হেন্দীম! মনের যে উল্লাস অর্থ/ৎ প্রকাশ ভাহাই বন্ধন । আর মনের 

বে শাস্তি গ্রহাকেই জ্ঞানীর মোক্ষ কহেন । ৬ । 

* আসক্তি ও কামনাদি। 



ফুক্তি কর প্রকার ? | ৫. 

শ্রষ এব মমোনাশবস্ৃবিদ্যানাশ এব চ। 

যদ্ যৎ সদ্দিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবর্জনম্ ॥ 

অনাস্থৈব হি নির্বাণৎ দুঃখমান্থাপরিগ্রহঃ | 
যো. বা. উৎ. প্রকরণ 

যে মে বস্ত সদ্রুপে বিদ্যন্নান "ছে ক্ষাহাতে ম্বে আশ্থাপরিত্যাগ ভাহাই 

মনোনাশ এবং 'অবিদযানাশ । ৭। এই অনাস্থারূপ যে মনোন'শ তাহাই 

নির্বাণ, * আর আস্থ। দ্বার দৃষ্ঠ বস্তর যে গ্রহণ তাহাই সমস্ত ছুঃখের 
কারণ । ৮ । 

“ নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাদনিত্যনংসাঁর লমস্ত- 

সহ্কল্পক্ষয়ো মোক্ষ2 1 | 
নিরালদ্ব উপনিষদ" 

নিত্যানিত্য বন্ত বিচার ঘার নিত্য বন্ত নিশ্চিত হইলে অ্নিত্য সংসারের 
সমুদয় সঙ্কলপ যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ঃ এই সঙ্বল্লক্ষয়েরই নাম মোক্ষ1। ৯। 

অধিক কি, শ্ান্তরে অঠাঙ্জ যোগ সাধনের সঙ্কল্পকেও বন্ধনরূপে বর্ণন। 
করিয়াছেন। যথা « আদাাইাঙ্গযোগাভ্যাসসক্কল্লমাত্রং বন্ধ: 1৮-- নিরালম্ব 
উপনিষদ? । 

ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেহ তন্নাশো। মোক্ষ উচ্যতে | 
ঠ £ যো. বা. উৎ্. প্রকরণ। 

ইচ্ছা মাত্রই,অবিদান্বরূপ, সেই ইচ্ছানাশের নামই মোক্ষ। ১০ | 
বন্ধোর্ঘি বাসনাবক্ষো মোক্ষঃ স্যাদালনাক্ষয়ঃ | 

যে, বা, উপ. প্রকরণ। 

বাসনা দ্বার! যে বৃদ্ধন সেই বন্ধন, এবং বাসনার যে ক্ষয় সেই মোক্ষ। ১১। 

*শ্রীমান্ শঙ্করাচার্ধয তাহার “ মনিরক্ষমাল1* নামক গ্রন্থের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন।-- 
“ বন্তান্তি নাশে মনসো হি সোক্ষ? ?? 

কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হর ?--মনের চঞ্চলতা! 
1 নিঃসন্কল্পো! যথ। প্রাপ্ত ব্যবহার পরে! ভব। 

ক্ষয়ে স্থল জালগ্ত জীবে ত্রহ্ষত্ব মাগুয়াৎ ॥ 
অধ্যাত্ম রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৬ সর্গ ৫৫ ক্লোক। 

সঙ্থল্প বিহীন হইয়া ষথ! প্রাপ্ত ব্যবহার কারা সকল সমাধা কর। 
সম্কল্প সকল ক্ষয় হইলেই মনুষ্য পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণ বূপে লা করিতে পারে ।-_ 



চি মুক্তি এবং তাছার সাধন । 

ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে । 

সর্বাশানৎক্ষয়ে চেতংক্ষয়ে! মোক্ষ ইতীষ্যতে | 
যো. বা, উপ, প্রকরণ। 

যোক্ষ বস্ত আকাশপৃষ্ঠে নাই পাতালে বা ভূতলেও নাঁই। নকল প্রকার 

আশাক্ষয় দারা মনের ষে ক্ষয় হয় তাহাই মোক্ষ 1 ১২। 

শ্রুয়তাং জ্ঞানসর্বন্বং শ্রাত্বা চৈবাবধার্ধ্য তাঁম্। 

ভোগেচ্ছামাত্রকে। বন্ধস্তত্যাগো মোক্ষ উচাতে ॥ 

যৌ. বা. উপ, প্রকরণ । 

জ্ঞানসাধনের সমন্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া! অবধারণ কর--ভোগেক্ছা মাত্রই 

বন্ধন এবং ভোগেচ্ছাত্যাগের নামই মোক্ষ জানিবে। ১৩। 

দৃশ্যসন্ঘলিতো বন্ধস্তন্ম.ক্তা মুক্তিরুচ্যতে | 
বে বা. উপ, প্রকরণ। 

জ্ঞান দৃষ্তযুক্ত হইলে বন্ধন হয় এবং দৃষ্ঠত্যাগে মুক্তিরূপ ধারণ করে? ১৪। 

অসংসর্গাৎ পদার্ধানামন্তঃশান্তিবিমুক্ততা | 

যে, বা. উপ, প্রকরণ | 

পদ্ার্থকলের অসংসর্গ দ্বার অস্থরে শান্তি হওয়াতে মুক্তি হয় । ১৫। 

ছে পদে বন্ধমোক্ষায় মল্সেতি নির্মমেত্তি চ। 

মমেতি বধ্যতে জন্তর্নির্মমেতি বিমুচ্যাতে || 

রী কুলার্ণবতত্ত ও উত্তরগীতা। 

মম অর্থাৎ 'আমি আমার এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান তাহাই জীনের বন্ধের কারণ। 
এবং নিন্ম অর্থ/ৎ "আমি জামার” এতদ্রপ জ্ঞান রহিত হইলে অর্থাৎ আমি 

সম্পূণুকনপে পরমেশ্বরের এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জীব মুক্ত হয়। ১৬ 

,অলমতিবিততৈর্বচঃপ্রপঞৈরিয়মুদিতোরুমুখায় দৃটিরেকা। 
উপশমিতরবং নমং মনোহন্তর্যদি উদ্দিতং তদনুত্তম! প্রতিষ্ঠা ॥ 

যো, বা. উপ, প্রকরণ । 



মুক্তি কয় প্রকার? এ 

বিস্তর বাঁকাপ্রপঞ্চে কাধ্য নাই, এইপ্রকার একদৃষ্টির উদয় হইলেই নিত্য 

লুখ জল্মে। বিধয়-রসের শান্তি হইয়। যদি মনোমধো সমতার উদয় হয়, তবে 
সেই উত্তম স্থিতিকেই পণ্ডিতের! মুক্তি কহেন। ১৭7 

এতাবত। মুক্তি সম্বন্ধে যত কিছু বলা হইল তাহীঘার ইহ প্রকাশ 
হইতেছে যে, জীবাত্বার ম্বরূপ-অবপ্চিঠিই মুক্তি এবং স্বরূপত্যাগই বন্ধন । 

হৃদয়গ্রস্থিসমুহের অর্থাৎ, জড় ও চৈতন্যের বন্ধনগ্রস্থিসমূহথের উচ্ছেদই 
মুক্তি, এবং এ গ্রস্থির নামই বদ্ধন। বস্তর যথার্থ দর্শন ব। ভ্রমবুদ্ধির 
অপনয়নই মুক্তি এবং অযথার্থ দর্শনই বন্ধন চঞ্চলতাশূন্য মনের যে স্থির 
ভাবে অবস্থিতি তাহাই মুক্তি, এবং বহু বিষয়ে মনের যে গমনগমন 

তাহাই বন্ধন। মনের ষে শাস্তিরপ নিশ্বল আনন ভাহাই মুক্তি, এবং 
মনের যে উল্লাস ব' প্রকাশ তাহাই বন্ধন । 

পৃথিবীর কোন বস্তর প্রতি আস্থা না! থাকার নামই মুক্তি, এবং ঈশ্বর 

বাতীত অন্য পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকাও স্ুদূ় বন্ধন। 

অনিত্য সংসারের সমস্ত সঙ্কল্পের ক্ষয় হওয়ার নাম মুক্তি; এবং সঙ্ষল্প 

মাত্রেই বন্ধন) অধিক কি, প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের যে সঙ্কর 
তাহাকেও বন্ধন বলিয়। জানিবে। আঁমি বা আমার জ্ঞান ন। থাকা অর্থাৎ 

আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের এইরূপ যে জ্ঞান তাহাই মুক্তি, এবং আমি বা 

আমার এতজ্রুপ যে অজ্ঞান তাহারই নাম বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে নিজের 
ইচ্ছা! বা বাসনার ,ত্যাগই মুক্তি, এবং স্থুল বাসন] মাত্রেই আত্মার বন্ধন | 
সকলপ্রকার আশা ক্ষয় হইলে মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মুক্তি, এবং 

আশা মাত্েই বন্ধন? সম্পূর্ণরূপ্পে ভোগচিস্তার যে বিরাম তাহাই মুক্তি 

এবং অভিসামান্তপরিমাণ মে ভোগ-চিস্তা ভাহাও অুদৃঢ় বন্ধন। সকলপ্রকার 

আসক্ষিত্যাদই মুক্তি, এবং এবং বিষয়নঙ্গই বন্ধন । 

দ্রষ্ঠার সহিত দৃশ্য বস্তর যখন সম্বন্ধ না থাকে, অর্থাৎ দৃশ্য বস্তর 
মধো কেবল সর্বত্রব্য।গু ত্রদ্দের দর্শন যখন ঘটে, ,তখনই মুভি; গ্রবং 

ভ্রষ্টার সহিত দৃশ্য বস্কর যে নশ্বন্ধ, ক্বর্থাৎ দৃশ্য বস্তর মধ্যে ব্রক্মদর্শন 

ম। হইয়া কেবল মাত্র জড় বস্বর যে দর্শন হয় তাহাই বন্ধন । বিষয়- 
রসের শাস্তি হইলে মনের মধ্যে যে সমতার উদয় হয় তাহাই মুক্তি 



৮. : মুক্তি এধং তাহার সাধন) 

এবং আত্মপদ লক হইলেও মনের দ্বার। যে বিষয়-মনন তাহাই দর্বপ্রধান 
বন্ধন আনিবে। 

বিশেষ বিবেচন। করিয়া! দেখিলে ইহা; ম্পহ্ই প্রতীয়মান হয় যে, এই 
সমস্ত বাক্য দ্বার একই ভাঁব প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ জীবাম্ম। যখন 

জ(পনার চির আশ্রয়-স্বরূপ জনক পরমাতআ্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, নেই 

মময়ই তাহার মুক্ত বৰ! জীবন্ত অবস্থা; এবং ষতক্ষণ পর্ধ্যস্ত জীব ঈশ্বর 

হইতে বিষুক্ত হইয়া! স্বতন্ত্র অবস্থিতি করে, ততক্ষণই তাহার বন্ধন বা 

বিকৃভাবস্থ।। যথা, পঞ্চদশী ধানদীপ ১৩৯ গ্লেক-- 

নিতাং নিগুণরূপক্তশ্নামমাত্রেণ গীয়তাম.। 
অর্থতে। মোক্ষএবৈষ সংবাদিভ্রমবন্মতঃ ॥ 

মুক্তি এবং গুণাতীত পরব্রক্ম প্রাপ্তি এ কেবল নাম মাত্র প্রভেদ, নতুবা উভয়ে- 

বই মোক্ষমাত্র অর্থ। উভয়েই সংবাদিভ্রমের ন্যায় ফল্জনক হয় । 

জীবন্যুক্ত অবস্থা] । 

বযশঃপ্রভৃতিকা যন্মৈ হেতুনৈব বিনা পুনঃ | 
ভোগা ইহ ন রোচন্তেঃজীবন্থুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 

যো. বা. বৈ. প্রকরণা। 

রোগাদি হেতু ব্যতিরেকে শ্বভাবতঃ যশঃ পুণ্য এরর্ধ্যাদি ভোগ্সে বাহার 
কুচি না হয়, তিনিই জীবন্থুক্ত । . 

তক্মান্নোদ্িজতে লোকে। লোকাঙ্লোছিজতে চ যঃ | 

ইনিসিটানা দস জীবন্মুক্ত উচ্যতে | 
যৌ, বা. উপ. প্রকরণ । 

যনেব্যক্তি হইতে লোকের উদ্বেগ ন1 হয়, এবং লোক পকল হইতে 

ফিনি উদ্বিগ্ন না হন, আর যিনি হর্য এব ক্রোধ হইতে মুক্ত, তিনিই 
জীবন্মুক্ত। 



জীবনুক্ত অবস্থা । | ৯. 

আপস চ ঘযথাকালং স্থুখছুঃখেহনারতম. ॥ 

ন হুয্যতি গ্লায়তি যঃ স মুক্ত ইতি কথ্যতে 1% 
যো. বা. উপ. প্রকরণ: । 

আপৎ্কালে অথবা অন্তকালে সুখ ছুঃখ প্রাপ্তিতে যিনি হব কিংব। 

ম্লান না হন, তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত হন । 

একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবগুণবর্িতঃ | 

ব্রহ্মজ্ঞানরনান্বাদে জীবন্ুক্তঃ ন উচ্যতে ॥ 

জীবন্ম,তিগীত! ॥ 

যিনি হ্বাভাবিকগুণবর্জিত হইয়! ব্রন্মজ্ঞানরূপ-রসান্বাদন করিবার নিমিত্ত. 

সর্বদা একাকী অবস্থিতি করিতে ভাল বাসেন, তিনিই জীবনুক্ত বলিয়! 

কথিত হন । 

বিদ্যাদৃশীং প্রৌটিমুপাগতেন স্বয়ভুবিদ্যাবিষয়েণ তেন । 
সর্কত্র সংনক্তিবিবর্জিতেন স্বতেজবা তিষ্ঠতি যঃ অমুক্তঃ ॥ 

যো বা. উপ. প্রকরণ ॥ 

বিবৃদ্ধবিদ্যাদৃষ্টিপ্রাপ্ত, ব্রন্মবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, এবং সর্বত্র সংসক্তিহীন 

যে স্বকীয় তেজঃ সেই তেজঃ দ্বার! যাহার স্থিতি হয়, তিনিই মুক্ত । 

কো বন্ধঃ কম্ত বা মোক্ষ একং পশ্যেৎ সদা হি সঃ। 

এত করোতি যো নিত্যৎ ন নুক্তে। নাত্র সংশয় ॥ 
সু শি. মং, ৫1 ১৭৩॥ 

বন্ধই বা কি এবং মোক্গই বা কার হয়, এ নকল কিছুমাত্র বিবেচনা 

না কৰিয়া। যে সাধক সর্বদা কেবল এক পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন” 

সেই সাধক নিশ্চয় মুক্ত । 

* দুংখেষদুদ্ধিগ্রমনাঃ সুখেধু বিগতল্পৃহঃ| 
বীতরাগভয়ক্রোধি? স্থিরধীমুনিকুচাতে ॥ গী, ২1 ৫৬। | 

ছুঃগ কষ্টে যাহার মন বিষাদিত ন! হয়, আর সুখ ভোগেও যাহার স্পৃহা না থাকে, এবং 
অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে ধিনি পপ্সিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, ভাহাকেই যখার্থ গ্থির- 

প্রজ্ব মুনি কহা। যায়। 

১ ০৯টি 



১০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ধমাকাশং জগদীশ্বরম. | 
সংস্ফিতং সর্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 

জী. গী.। 

সমস্ত আকাশে পরিব্ান্ত যে চৈভন্ম্বরূপ জগদীশ্বর তাহাকে যিনি 

সমুদয় জীবের অস্তরাত্মী বলিয়। জানিয়াছেল, তিনিই জীবন্দুক্ত বলিয়। 

কথিত হন । 

ভদ্ধং ধ্যানেন যঃ পশ্যেৎ বিজ্ঞানৎ মন উচ্যতে | 

শুন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্স,ক্তঃ স উচ্যতে ॥ 

বিনি ধ্যান ছারা উদ্ধা দর্শন করেন অর্থাৎ ভর্স্িত আকাশের নায় 

পরমাত্বাকে ভাবনা! করেন, তাহার মনকে বিজ্ঞান কহ যায়, এবং সেই মন 

হার শুন্যন্বরূপ হইয়! লয় বিলয়্ প্রাপ্ত হয়, তিনিই জীবন্ম,ক্ত বলিয়া 
কথিত হন। 

চিদাত্মন ইমা! ইথং প্রাস্ফুরস্তীহ শক্রয়ঃ । 
ইত্যন্যাশ্চর্যযজালেষু নাভুযদেতি কুতুহলম, ॥ 

যো. বা. উপ. প্রকরণ । 

জগতে যত বসন্ত প্রকাশ পাইতেছে সকলঈ চিদাত্মার শক্তি এইরূপ জ্ঞান 
শ্নার৷ জীবন্প,স্ত ব্যক্তির কোন আশ্চর্য্য বিষয়ে কৌতূহল হ হয় ন।। 

নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিপাস, | 
ন। জীবন্ক্ততোদেতি বিদেহান্ত্ততৈব যা ॥ . 

যো. বা উৎ্ প্রকরণ । 

বক্ষজ্ঞানবিচারকখরী কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ মহ্ষ্যদের দেহত্যাগে যে'মুক্তি হয় সেই 
মুক্কি দীবদ্দশাতেই হয় । 



বঙ্ম। 

যতো। বিশ্বং সমুস্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠৃতি । 
বন্মিহ্ সর্বানি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ত্রন্ম লক্ষণৈঃ | 

মূ. ত. ৩। ৯, 

ধাহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, বাহাকে অবলম্বন করিয়! ইহ! 
আবস্থিতি করিতেছে, এবং কৃষ্টির অব্যক্ত অবস্থার এ সমস্তই ধাহাতে লীন 

হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্রন্ম বলিয়া! জানিও। 

তদেব দর্ধমে বৈতঘ্যক্তা ব্যক্তব্বরূপবৎ | 
তথ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম. ॥ 

পরন্য ব্রন্মণোরপৎ পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ | 

ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথা পরম | 
্ বি. গু 

সেই ব্রদ্ষ বাক্ত ও অবাক্ত লক্ষণাক্রান্ত স্ৃ্িশক্তিত্বর্ূপে, পুরুবন্বরূপে, 
এবং কালম্বরূপে স্থিতি করেন । পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানভাবই তাহার শ্রেষ্ঠ ত্বরূপ; 

ব্যক্ত ও অব্যক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট ্যট্টিশকি তাহার দ্বিতীয় স্বরূপ *; এবং আদ্য্ত 
রহিত ফাল তাহার তৃতীয় স্বরূপ ! 

... পরিছেদো যতো নাস্তি দেশকালন্বরপতঃ। 
আত্যুনঃ সর্বথ! ঈদ পুর্ণে ভবেৎ কিল ॥ 

শি. সং. ১। ৫৪। 

অপরিচ্ছি না স্বরূপতঃ দেশকালাদিতে পরিচ্ছেদ নাই। সেই পণ” 

পুরুষ পূর্ণভাবে সর্বদ! সর্বত্র বিরাজিত আছেন ॥ 

* শ্রক্তি যদিও কার্ধ্য করে বটে, কিন্তু সে নিজে অন্ধ, একারণ জ্ঞানের অধীন হইয়া তাহাকে 
কার্য করিতে হয়। সুতরাং পুরুষভাবই পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ । 

যদি হুষ্টিশক্তিকে পরমেশ্বরের দ্বিতীয় ক্বরূপরাপে বলা হইয়াছে বটে, বন্ততঃ উহা ভাহার 
স্বরূপ নহে। তিনি উহীর ততীত। 



১২ মুক্তি এখং ভাহার সাধন ॥ 

নৈব বাচা ন মনসা প্রাণ, শক্যো। ন চন্ষুষা। 
অআস্তীতি ব্রবতোহন্তত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ 

কঠ উ. ৬।১২ শ্রুতি 1 

এই পরমাম্মীফে বাকা দ্বারা মন দ্বার) অথব! চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ঘার! প্রাপ্ত 

হওয়া যায় না। কেবল জগতের মূল অস্তিম্বরূপে তাহাকে জান যার 

শ্লাত্র। আতঞন অন্তিন্বরূপে তীহ্থকে যে ব্যক্তি দেখিতে না পায়, তাহার 

ধরানাগোচর তিনি কিরূপে হইবেন ? * 

অন্তীত্োে বোপলন্বব্যস্তত্বভাবেন চোভয়োঃ 1 

অভ্ভীত্যেবোপলদ্ধন্ন্য তত্বভাবঃ প্রবীদতি ॥ 
কঠ উ. ৬। ১২-১৩৭ 

এই পরমান্মাকে ছুই প্রকারে জানা যায়। তিনি আছেন এইরূপ করিয়াও 

তাহাকে জানা যার; আর তাহার তত্বতাবেও তাহাকে জান। যায় । এই উভন্ব 

প্রকারের যধ্যে অস্তভি মাত্র রূপে প্রথমতঃ যাহার। তাহাকে দেখিতে পায়, পশ্চাঁৎ 

আপন। হইতেই ভাঙার) ত'হার সেই অনির্বচণীয় "তত্বভাব জ!নিতে পারে । 
স্পা ও পসরা পপ পি জপ” ৯৮ প্রাপক 

* ইহুদীদিগের ধর্বশান্্ পুরাতন বাইবেলে এই বিষয়েত্র একটি সন্দর গল্প আছে ; যথা, 
(411) 000. 510 01110 1956১) | 4১111711417 ৪০ 200 009 5810. 
005 81816 60০98. ৪9 21700 (10৫ ৩1)11010)) 01: 15186]1) 1 41 10900 5০106 
819 01010 রা ১০1) 11]. 14. 

ধাহাদিত নবার শক্তি আছে বাস্তবিকই ভ্াহাদিগকে পরমেশ্বর প্রতোক স্থান হইতে 
অবিরত ৬ বলিতেছেন “ আমি আছি, *৮” আমি গাছি 1৮ শ্ঠাহারা আরও শুনিত্তে- 
ছেন, বৃক্ষ লতাগণ নিঃশব্দে ঠাহারই অন্তিত্বের কথা ই চত্রা সুধা গ্রহগণ ঘোর রবে 
মহাগগনে তাহারই অশ্ঠিত্ব প্রচার করিয়। বেউ্াইতে গঠস্থশিশুও, 'খোড়করে সমস্ত 
লগছ্ধানীকে সেই পরমেশ্বরের মহান্ সত্তাতে বিশ্বাস ৮৯ জন্য তনুরে€ করিতেছে! 
অন্তের কথাতেই বা প্রয়োজন কি? জন নিজ নিজ দেহ ও প্রাণ কি বলিতেছে ? 

প্রাণ এবং দেস্কুইহার1] উভয়েই বারদর্পে বলিতেছে “ ভিশি আছেন শ “তিনি তাহ 
অতএব সেই সকল জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞানান্ধ সি বিদা।, বুদ্ধি, ও বাহ্য সভ্যতাতে ধিক 
থাকুক, যাঁছাদের অপবিভ্র কর্ণ এরূপ পবিজ্রতম গস্ভীর শব্দ শ্রবৃণে বঞ্চিত হইয়। থাকে । 
-ব্রাজর্মি জনক উপবনে ত্রনণ করিতে করিতে শুনিয়াছিলেন_-তমাল বনে অদৃশ্ঠ সিদ্ধগণ 
গ্লইরূপ গাধা গান করিতেছেন-_ 

অশিরক্ষমকারঞ্ভিমশেষাকারসংস্থিতহ্। 
অজন্রমুচ্চরস্তং বং তমাস্মানমুপাম্মহে ॥. যৌ, বা, উপ, প্রকরণ 

ফিনি মধ্্কাদি অবয়ব রহিত, ধিনি প্রতোক বস্তুতে সমভাবে অবস্থিত, যিনি “ আমি 
ছি ” এই কথ। অজন্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমর! সেই পরসাত্মমকে উপাসনা! করি 



সগ4 ব্রন্ধ এ নির্ন বদ্ধ । ১৩ 

খতমাসা। পরং ব্রদ্ধ ঘতামিত্যাদিকা। বুধৈত। 
কল্পিত ব্যবহারার্থং সত্য বংজ্ঞা মহাত্বনঃ ॥ 

্ যো. বা. উৎ্, প্রকরণ। 

এই অন্তি শ্বব্ূপ পরমেশ্বরের কোন নম মাই । জ্ঞানীর বাবহারার্থে এই নাম- 

রহিত মহাজআ্মার নাম গ্লুত, আমা, পরক্রদ্ এবং সত্য ইতাদি শব্ারূপে কল্পন! 
করিয়াছেন মাত্র । 

আকাশং বাহ্যশুন্যত্বাদনাকাশখ চিদ্ততঃ | 
অকিঞ্চিদ বদনির্দেশ্যৎ বস্ত সর্দিতি কিঞ্চন || 

যো. বা, উৎ. প্রকরণ! 

বাহযরূপাদির শৃগ্যদ্ব প্রযুক্ত এই ব্রক্মই কাশ, এবং চিৎস্বব্প প্রযুক্ত ইনিই 
অনাকাশ $ অপর নির্দেশকরণাভ'ব জম্য এই ব্রহ্ম অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ কিপ্চিৎ- 

প্বস্তভিন্ন, এবং ইনিই একমাত্র সত্য বন্ক এজন্য কিঞ্িৎও হন 

সগুণ ব্রদ্ষ ও নিগুর ব্রহ্ম ! 

.. পর্মশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের সমুদয় শক্তিই যে এই বিশ্বের কজন পাঁজ- 

নাদিতে নিযুক্ত আছে তাহা নহে। তীহার অনস্ত শক্তির সামান্য একাংশ 

মাত্র কেবল এই হ্য্)াদি কার্ষেয অবস্ঠিতি করিতেছে ; অবশিষ্ট সমস্ত অংশই 
শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত শ্বভাবে ফ্লাবন্থিত আছে। এই জগতে ৃজন-পালনা- 

দিতে' পরমেশ্বরের যে অংশ ব্যাপূত আছে তাহাই নাম সঞ্ুণ ত্রন্দ* বা 

ঈশ্বর। এবং জগতের অতীতরূপে মুক্ত স্বভাবে তীহাঁর যে অবশিষ্টটুঅংশ অন- 
স্থিতি করে তাহারই নাম নিগুর ব্রদ্দ অথব| তুরীয় ্রচ্গ চৈতন্ত। + 

টিটি সি ডি 8 ররর 

* গৃহীতমায়ে'রুগুণঃ সর্গীদাবগণঃ স্বতঃ। ভা, ২৬1৩১। 

ক্বরূপতঃ তিনি নিগুপ; কিন্তু সৃষ্টির সময় মারা অর্থাৎ সষ্টিশক্তির সংসর্গে মহঃ 
মহৎ গুণ গ্রহণ করেন । 



১৪ মুক্তি এধং তাহার সাধন । 

“বিকারাবন্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ |” 
বে, হু. 8181১৯। 

স্বর যে কেবল সগুণরূপে ক্যষ্্যাদি বিকীরের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাহা নহে, 
ভ্রিনি নিগু পরূপে অনাবৃত ম্বত[বেও অবস্থিতি করেন। 

' মকুৎ্সত্রন্গরত্বিঃ সা শক্কিঃ কিস্ত্বেকদেশভাক্ । 

ঘটশক্তির্যথ1 ভূমৌ স্গিন্বদ্যেব বর্ততে ॥ 
পন. দ' ২৪৮ $ 

পরমেশ্বয়ের স্ষ্টিশক্তি যাহার নাম মায়া তাহা তাহার পূর্ণ শক্তি নে, কিন্ত 
ম্ীহার পূর্ণ শক্তির একদেশ মাত্র। যেমন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি হইতেই ঘট- 

শরাবাদি উৎপন্ন হয় না, কফের্রল মাত্র আর্ত মৃত্তিকাতেই হয়। 

পাদোইস্য বিশ্বাভতানি ত্রিপদস্তি স্বয়ংপ্রাভঃ | 

ইত্যেকদেশব্ত্বিত্বং মায়ায় বদতি শ্রুতিঃ ॥ 
প. দু, ২৪৯1 

পরমাত্মার এক পাদ সর্বভূতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত 

্থয়্্রকাশস্বরূপ । এই প্রকারে পরব্রন্মেতে মায়ার অর্থাৎ স্ৃষ্িশক্তির 

একদেশবৃত্তিত্ব শ্রুতিতে উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রদ্দের ্থষ্টিশক্তি তাহার 

পূর্ণভাবের একাংশ মাত্র । . | 
স ভূমিং সর্বতো। বৃত্। অত্যতিষঠদশাস্কুলম... 

বিকারাবর্তি চাত্রাস্তি শ্ুতিস্ুত্রকতোগিচিঃ ॥" 

সেই পূর্বোক্ত ঈশ্বরশক্তি মায়া ঈশ্বরের সর্বাবয়বব্যাপী নহে, এতদ্বিবয়ে 

শ্রুতি এবং শারীরক সুত্র প্রমাণ দর্শ/ইতেছেন। যথা, পরয়েশ্বরেরণপীয় 

শরীরের কিয়দংশ এই সমুদয় জগৎকে ব্যাপিয়া, ও জতিরিক্ত কিয় ংশ নিত্য 

জন্-সুভ্ত, রূপে অবস্থিতি করিয়া, আছে। 

নিরংশেহপ্যৎংশমাক্বোপ্য ক্ৎস্সেইংশে বেতি পৃচ্ছতঃ | 

তন্ভাষয়োঘরৎ ভূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুরহি তৈষিণী ॥ 
প. দূ. ২৫২ ৭ 



ব্রদ্দে সকল এবং ব্রহ্ম সকলে! . ১৫ 

পরমেশ্বর নিরবয়ব, সুতরাং কাহার শ্বরূপের জংশ সমভভব হয় নাঃ অতএব 

তাহার শ্বরূপের কোন অংশ বিকারব্যাপী কোন অংশ অনাৰৃত ইহা বল! কি 

প্রকারে যুজিপিদ্ধ হয়? তাহাতে পিদ্ধাস্ত করিতেছেন । নিরংশ নির্বি- 
কার পরমেশ্বরে অংশ আরোপ করিয়া পরমহিতৈধিণী শ্রুতি প্রশ্নকারা শিষ্য 

দিগের প্রতি উক্তপ্রকার-অংশচ্ছলে উপদেশ করিয়াছিলেন মাত্র। নতুন] 
বস্ততঃ নিবংশ পরমেশ্বরের অংশ সম্তবে ন1। £ 

শ্ীকুষ্ণ অর্জ,নকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,-_- 

অথবা বছুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয় | 
বিউভ্যাহমিদং ক্ৎন্নমেকাংশেন স্থিতে! জগৎ | 

শী, ১০৪২ 7 

হে ধনঞ্জয় ! পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ বিভূতি চিন্তায় তোমার কোন প্রয়োজন 
নাই। এইমাত্র জানিও যে, আন একাংশে সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া 
আছি, এবং আমার অতিরিক্ত অংশ শুদ্ধ মুক্ত নিত্য ক্ূপে অবস্থিত আছে। 

অতএব কেবল মাত্র বুঝিবাঁর স্থুবিধার জন্তই প্রথমোক্ত তিন পাদ 
অনাবৃত ব্রঙ্গ, অসঙ্গ ব্রহ্ম চৈতন্য, তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য, আধার চৈতন্ত, 

নিরুপাধি, নিফি য়, নিও৭ ইত্যাদি এবং শেষোক্ত এক পাদ ঈশ্বর, সর্কেবর 
সগ্ুএ, বিরাট হিরণ্যগর্ত, বৈশ্বানর ইত্যাদি এবং সমুদয় চারি পাদ পূর্ণবরক্ম, 
পরব্রদ্ধ, পরমেশ্বর ইত্যাদি নাম ও বিশেষণ দ্বারা কথিত হইয়া! থাকে। 

নতুবা উপরি উক্ত তিন পাদ এক স্বত্ব ব্রদ্ম এবং এক পাদ আর এক 
দ্ধ এম্বত. নহে । : 

ব্রঙ্মে কল এবং ব্রন্মা নকলে । 

সর্বত্রব্যাণী চৈতন্তস্বরূপ পরষেশ্বর প্রতোক ভূতে বর্তমান রহিয়।ছেৰ ; 
এবং তাহারই প্রকাণ্ড উদরে অর্থাৎ এই মহাচিৎ গগনে অদংখা অরন্ধাগ 

'বন্থিতি করিতেছে। 



১৪ মুক্ষি এন্ং তাঁহার সাধন + 

অসংখোয়জগদ ভুতক্ৃৎপন্রভ্রমরাত্নে 1 

জগভ্রয়ৈকনলিনীনরনে বিঞবে নমঃ ॥ 

ধৌো. বাঁ উপ প্রকরণ । 

'গাধি কহিলেন, অসংখোক় প্রাণীর হৃদয়পগ্পের ভ্রমরহ্গরূপ এবং জগত্রয়- 

কূপ পল্সের সরোবরশ্বর্ূপ বিষু$কে নমস্কার করি। 

তত্রত্রন্মাগুলক্ষাণি সন্তাসংখ্যানি ভুরিশঃ 1 
তান্যন্যোন্যমদৃষ্ভানি কলানীৰ মহাবনে ॥% 

বে, বা. উদ, প্রকরণ | 

* আমাদিগের পূর্বপুরুষের! সেই প্রাচীন কালেও জানিয়াছিলেন যে, ব্রহ্গা্ড 
ছুটা একটি নহে। শত শত সহস্র সহশ্ব ব্রঙ্গা্ড এই অসীম ত্রহ্মসমুদ্রের গর্ভে অব- 
স্থিতি করিতেছে । কেবলই ষে ভগবান্ বশিষ্ঠের উক্তিত্তে এ বিষয় জানিতে পারা 
যার তাহা! নহে, বিষ্পুরা৭ণ ও ভাগবত প্রভৃতিতেও এইপ্রকার উক্তি অনেক আছে, যথা- 

হেতুভূতমশেষস্ত প্রকৃতিঃ পরম! মুনে। 
অগ্ডানাং তু সহশ্রাণাং সত্ত্রাণ্যযুতানি চ ॥ 
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটি কেটি শতানি চ॥ 

বি, পু»২ স,৭ অ,। 

হে যুনে! প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রন্মের ষ্টিশক্তিই সকলের হেতুভৃত্ত । তাহা সহশ্্ 
সহম্্র তণ্ডের কারণ। ঈদৃশ অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাও [গুকৃতি বা মায়! শীর্ষক প্রস্তাব দেখ | 
শতশত সহত্র সহম্র অযুত অযুত এবং কোটি কোটি আছে। 

ভাগবতে তৃতীয় ক্বন্ধে একাদশ অধ্যায়ে চত্বারিংশ এৰং একচত্বারিংশ গ্লোকে 
দশ্োত্তরাধিকৈধত্র প্রবিষ্ট পরমাণুবং। * 
লক্ষ্যন্তেইস্তর্গতা শ্চান্যে কোটিশোহাগুরাশয়ঃ॥ 
তদাহরক্ষরং ব্র্ম সর্ববকারণকারণম্। 
বিক্বোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্ত মহাত্মনঃ ॥ 

এইরূপ কোটি কোটি অর্থাৎ ব্রা্ি ব্রাহি ব্রন্াও তন্র্নিবিষ্ট পরমাণুরস্ভ্যায 
যাহাতে লক্ষ্য হইয়া থাকে, পণ্ডিতের ভাহাকেই অক্ষর এবং নিখিল কারণের কারণ 
স্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। 

”- তথাজ্জ্রদ্মসংহিতায় ৫ম অধ্যায়ে ৪৬ ক্লোকে 
যস্য প্রভা! গ্র্রবতো, জগদণ্কোটি- 
কোটিখ্বশেষবন্থরাদিবিভূতিভিন্নম্। 
তব দ্দ নিচ্ছলমনস্তমশেষভূতং, 
গোবিন্দনাদিপুরুষং তমহং ভজানি ॥ 



ব্র্গে সকল, এবং অন্ধ পকলে। ১৭ 

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবনে যেমন অরংখ্য ফল থাকে, তাহার গ্যায়, এই 
মহাচিৎ-গগনে অসংখ্য ত্রন্মাওড আছে, কিন্ত সেই সরুল ব্রন্মাণ্ড পরম্পর 

দুষ্ট হয় না। 

ধহিরন্তর্যধাকাশং সর্কোষামেব বস্ততঃ 

তখৈৰ ভাতি সদ্দরপো। হ্যাত্ব! সাক্ষী স্বরূপতঃ | 
আনমজ্ঞাননির্ণর | 

যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্ত সমূহের বাহ্য ও অভ্যস্তরে অবস্ঠিতি 
করিয়া সমুদয় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তক্রপ স্বরাপতঃ 

এই ব্রন্মাণ্ডের সাক্ষিন্বরূপ যে পরমাত্বী তিনি সত্ারূপে ইহার অন্ত- 

বাহে অবস্থিতি করিয়া আকাশাদি সমুদয় ত্রহ্জাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন। 

রমন্তর্বাহির্বযাপ্য ভালয়ন্লিখিলৎ জগৎ । 
ব্রহ্ম গ্রকাশতে বহ্িপাতগ্ডায়সপিওবৎ ॥' 

আত্মবোধ । 

ষে প্রকার অগ্রি প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের অন্তরে ও বাহো ব্যাপ্ত থাকিয়! ভাহাকে 
প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ক্রক্ষবস্ত সমস্ত পদার্থের 
অন্তর্বাহ্থযে ব্যাপ্ত থাকিয়া অধিল সংসারকে একাসন করত স্বয়ং প্রকাশিত 
রহিয়াছৈন। 

ষ্্ত সর্বনুণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি । 
*সর্কভূতেযু চাত্বানৎ ততো! ন.বিজুগুপ্পতে ॥ 

ঈশোপনিধদ ৬ শ্রুতি । 

ধিনি সকল বস্তকে পরমাত্বীর মধ্যে অবস্থিত দেখেন এবং এই পরমাত্মাকে 

সকল বস্ততে বর্তমান দেখেন, তিনি আর কোন বস্ততে স্বণা করেন স্তা। 

নর্কভুতেষু চাত্সানং সর্ধভুতানি চাত্নি | 
সমং পশ্যঙ্লাযাজী শ্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥ 

এমন ১২। ৯১। 



২৮ মুক্তি এঘং তাহার সাধন । 

পরয়াস্মা স্থাবর অঙ্গম সকল তৃতেতে আছেন এবং পরমাত্বাভে সকল 

ভূতের অবস্থিতি, এইরূপ সমদৃষ্টি ঘারা জত্মযাজী ব্যক্তি শ্বারাদ্য অর্থাৎ 
মোক্ষ লাভ করেন। 

সর্ধভূতস্থমাত্বানং সর্বভূতানি চাত্সনি | 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ব! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 

গী, ৩। ২৯। 

ভ্ীকক কহিলেন, যোগাভ্যাসাধীন বাহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, এবং 
খিনি সর্বত্র ব্শ্বদর্শনরূপ সমদৃষ্টি লাভ করিয়াছেনঃ তিনি পরমাস্াকে বর্ম! 
হইতে স্থাবর পর্য্যস্ভ সকল প্রাণীতে বিরাজিত এবং পরমাত্মাতেও সেইরূপ 
সমস্ত ব্রন্ধাগকে অবস্থিত দেখেন । 

যে! মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 

দির রানির মে ন প্রণশ্যতি ॥ 
গী. ৩। ৩০ । 

যেবাক্তি সকল *্প্রা্ীতে পরমেশ্বরশ্বরূপ আমাকে এবং সকল প্রাঞীকে 
আমাতে দৃষ্টি করেন, ভিনি আমার অপ্রত্যক্ষ নহেন এবং আমিও তাহার 

প্রত্যক্ষ নহি। 

সর্বাভূতস্থিতং যে! মাং তজত্যেকনবসান্থিতাঃ | 

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী মরন বর্ততে 1% 
শ্রী ৬।৩১। 

খিনি সকল ত্ৃতেতে অবস্থিত আমাকে সর্বদা একর: ছুটি, করেন, সেই 
জ্ঞানী ব্যক্তি যেকোন রূপে ক্ঘবন্থিত হউন না কেন, ছিনি সর্বদ1'আমাতেই 

অবস্থিত থাকেন । 

* সর্বজাসৌ সমস্ত ঘনতান্রেতি বৈ যত 
ততঃ স বাহ্থদেবেতি বিদ্বপ্িঃপরিপঠ্যতে ॥ 

* বি, পু, ১1২1১১। 
. পরমেখর এই জগতের সকল স্থানেব্যাপ্ত হইয়! আছেন, এবং সমুদয় বিশ্ব সংসার তাহাতে 
অবছিতি.করিতেছে, এই কারণে জ্ঞানীর! ভাহাকে বাল্ছদেব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন $ 

সর্ধং অন্ধণি সর্ধবত্জ ব্রন্ধষ পরিপশ্যতি । 

'জেয়ং স এব মখকৌলে। জীবন্ুক্কো ন সংশয়: ॥ ষ, নি, তন্ত্র, ১০1২১২। 



দ্বৈতবদ এবৎ অদৈতবাদ। 
এই ৈত জগৎ যাহা সম্মখে দেখিতেছি, ইহা! এক তাবে সৎ এবং 

আর এক ভাবে জসৎ্, ইহ] সত্যাসত্য উভয়ই । এক পক্ষে জগৎ নিত্য 
ও সৎ; অর্থাৎ চিরদিনই ইহার কার্ধ্যপ্রণালী যথানিয়মে চলিয়! আসিতেছে, 

ও চলিতে থাকিবে । জগতে কেবল রূপান্তর, স্থানান্তর, ও অবস্থাস্তর হই- 
'তেছে মাত্র; কিস্ত কোন বিষয়েরই সম্যক বিলোপ ব| সম্যক প্রাগ- 
ভাব নাই। 

যদিও জগৎ উক্ত ভাবে নিত্য, তথাপি প্রকৃত পক্ষে ইছা৷ নিতান্তই অবস্, 
ইহার নিজ সতাশকি মাত্র নাই, ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও ইচ্ছাই ইহার 
সর্বস্ব । ইহা চিরকালই বন্করূপে প্রকাশিত বটে, কিন্তু চিরকালই বথা- 
তঃ অবস্ত | 

সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্কইব বাসরঃ ॥ 

সতি পুষ্পইবামোদশ্চিতি সত্যৎ জগতখা ॥ 

প্রতিভাত এবেদং জগন্ন পরমার্ধতঃ ॥ 

যো বাঁ. স্থিতি প্রকরণ । 

যেমন, যাবৎ দীপ থাকে তাবৎ আলোক থাকে; এবং যাবৎ হৃর্ধ্য প্রকাশ 

থাকে তাবৎ ছিনি খাঁে, আর ধাবৎ পুষ্প থাকে ভাবছ গন্ধ থাকে, সেই 

রূপ সতান্বরূণ ও চিঃত্বরূপ ব্রন্দমের সতাতেই এই জগৎ সত্যরূপে প্রকাশ 

হয়। এই প্রগৎ কেবল প্রতিবিশ্বমাত্ররূপেই্, প্রতিভাসমান হয়, পরমার্থতঃ 

জগৎ ১বস্ত নহে | 

এক ভাবে এক অবস্থাতেই যে চিরকাল বিদ্যযান থাকে, রর প্রকৃত 

পক্ষে নিভা; জগৎ সেপ্রকার নহে, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের 

গ্রতিনিমেষে অবস্থা-পরিবর্ভন হইতেছে । ক্থুতরাং ইহা এ ভাবেও নিত্য 

হে পার্বতি ! যিনি ব্রন্দেতে সকল বস্তর অবস্থিতি, এবং সমস্ত জগতে ব্রন্ধের অবস্থিতি 
দর্পন করেন ; ভাহাকেই উৎকৃষ্ট কূলাচাদী ; এবং জীবন্মক্ত বলিয়। জানিও ।-. 



২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

নছে”। যাহা বাস্তবিক নিত্য, তাহার কোনরূপই ভাবাস্তর ও পরিবর্তন 
নাই। আর জঙগগতের উপাদানম্বরপ পরমাণুগণ যদি নিত্য ও শ্বতস্ত্র হইত, 
তাহ! হইলে কেনই বা উহার! দ্ব শ্বধশ্ম কথক্চিতৎব! সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ 
পূর্বক কিয়ৎপরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে পরকীয় ধর্ম গ্রহণ করিতে যাইবে। 

সর্বংতোভাবে নিত্য ও ম্বতন্ত্র পরমাণুগণ তাহা হইলে কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছা! 
ও কর্তৃত্বাধীন হইত না। ঈশ্বর যতই তাহাদিগকে স্বীয় নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ 
করিতে যাইতেন, তাহারা কোন মতেই তাহাতে সম্মত হইত না, প্রত্যুত 
সম্পূর্ণরূপে তাহার সমকক্ষতাচরণই করিত।& 

গল্যায় ও বৈশেষিক দর্শন পরমাণু ও জীবাত্বা এতছুভয়কেই নিত্য বলি- 
কীছেন। উজ্ত দর্শনছয় যে প্রলয়াবস্থাতেও পরমাণু ও ভীবাআ্সার সত হ্বীকার 
করেন ভীহার কারণ এই যে, মহর্ষি গোতন ও কণাদ “মহৎ” “অহঙ্কার” ও 
* শৃক্মতৃত” স্থটি অর্থাৎ প্রকৃতির অবান্তর সর্গ সকল পরিত্যাগ করত সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া- 
ছেন (প্রকৃতি ব। মায়া নামক প্রস্তাব দেখ)। তাহারা প্রাকৃতিক প্রলয় সম্বন্ধে কোন কথাই 

কহেন নাই । হতরাং নৈমিত্তিক প্রলয়ে যে পরমাণু ও জীখাস্মার স্বতন্ত্র সস্তা থাকে ইহা 
সফল শান্ত্রেরই সিদ্ধান্ত । 

কেবল গোতম ও কর্াদই যে অবান্তর সর্গ সকল পরিভাগ করত শৃষ্টি 
আরম্ভ করিয়'ছেন তাহা নহে। শান্্রকারদিগের মধ্যে মনু প্রভৃতি তনেকেই 
এ সকল পরিত্যাগ করত জল হইতে হৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন (মন্ু১1৮)। কিন্ত 
প্রসঙ্গকত্রমে মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতির কথাও স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন 
(মনু ১। ১৪--১৫)। 

প্রতি কল্লাস্তে পৃথিবী জল দ্বারা পাপিত হইলে পুনর্দ।র পরষ্ধের যখন পৃথিবীকে জল 
হইতে উদ্দার করত তৎপৃষ্ঠে স্থষ্টি রচন1 করেন তখন তাছাকে নৃতন কিনা আর * তক্মাত্র' 
বা' আত্মমাত্র” সকল স্থজন করিতে হয় না। কারণ নৈর মিতিক'প্রলয়ে ঞএঁকৃত অর্থাৎ পৃগ্ষন 
হি নকল নষ্ট হয় না। তাহার! স্ুলু অও্ড ন্বরূপ পৃথিবীতে অতিনক্্মতাবে অবস্থিত থাকে। 
হ্ৃতরাং এই প্রকার নৈমিত্তিক জগৎ রচনার উপলক্ষে উহার! পূর্র্ব হইতেই থাঁকে, এবং ঈশ্বরও 
পুর্ব হইতেই থাকেন । স্তরাং এতাঁদৃশ অবস্থায় উহাদিগকে শিত্য ্বলিলে আপাতজ্ঞ কাধ্য 
উদ্ধার হইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই ন্যায় ও বৈশেধিক শাস্ত্র পরমাণু, জীব, ও ঈশ্বর এই 
তিনকেই স্বতস্থ স্বতন্ত্র নিতা বলিয়াছেন । 
৮ চ্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সহিত অস্ান্য শান্ত সমূহের প্রলয় ও সৃষ্টি সম্বন্ধে এইপ্রকার 
খনৈক্য দেখিক্স। অনেকেই ইহাদদিগকে পরম্পর বিপরীতমতপ্রকাশক বলিয়া “বিবেচন1 করিয়া 
থাকেদি। কিন্ত গ্রকৃত পক্ষে উহাদিগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। স্তায়, বৈশেধিক, 
সাংখয ও বেদান্ত প্রভৃতি শান্তর সমূহের মধ্যে যিনি যেটা অন্থীকাঁর করিয়াছেন, অথবা ধিনি 

'ষেটায় উল্লেখ না করিয়া উহা রাখিয়াছেন, তিনি সেইটার গুণ, ধর্ম ও শক্তি তত্জরপ 

অন্য এক অস্থতে আরোপ করিয়া আপনার কার্ধ্য উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন 



দৈতবাঁদ এবং অট্ৈতবাদ, ২ 

যদিও জগতের নিজের কোন হ্বতগ্ত্র সতা! নাই, তথাচ ইহ! ভেঙ্কী 

না মায়া নহে; জগতের নিয়মশৃঙ্খলার বিষম বম্যকু আলোচন! করিলে 

ইহাকে ভেম্বী বলিয়! কখনই বোধ হইতে পারে না। 

ফল কথ! এই যে, এই জগৎ সৎ ইহাও সত্য, এবং বাস্তবিক অসৎ 

ইহাও সত্য। ইহার নত্বা আছে বটে, কিন্তু সে সাপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ 
সতত! নহে । ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছাই ইহার পত্তনভূমি। 

জগৎ যেরূপ ব্রন্ম নহে, আমাদের জীবাম্মাও সেইরূপ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন 
ব্রহ্মান্সা নহে। উহা! জড়োৎপন্নও নহে; কিন্ত ব্রন্ষন্বরূপ হইতে উৎপন্ন এবং 
ব্রক্মই তাহার সমুদয় শক্তি ও জ্ঞানের অবলম্বন | ব্রহ্মই তাহার প্রাণ । যথা-_ 

খত পিবস্তোৌ নুরুতস্য লোকে 
গুহা প্রবিষ্টৌ৷ পরমে পরাদ্ধে 
ছায়াতপৌ ব্রক্ষবিদো বদন্তি 
পঞচাযয়ে! যে চব্রিণাচিকেতাঃ ॥ 

কঠ, উপ. ৩।১ শ্রুতি । 

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে গুহা মধ্যে ছুইজন প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; 
তন্মধ্যে একজন অবশ্যস্তাবী কর্মফল ভোগ করেন, অপর একজন তাহা 
প্রদান করেন। ব্রন্মবিৎ ব্যক্তিরা তাহাদিগকে ছায়! আর আতপের ন্যায় 

'বলেন, এবং পঞ্চাগ্রি ও ত্রিণাচিকেত বন্ধীরাও এইপ্রকার কহিয়। থাকেন। 

মান্র। শ্যেথু জা, ১১২৯২৩) নতুব। স্থল বিষয়ে পরাাই এক্য আছে। এবিষয়ে ভগবান্ 
পীর্ববতীপতি এই কথা বলিয়াছেন। যথা, 

ষড় দর্শনানি শ্বাজান্সি পাদৌ জরা? শিরঃ | 
তেষু ভেদং হি য; কুর্্যাম্মমাঙ্গচ্ছেদ এব হি॥ 

কুলার্ণৰ তন্ত্রমূ। 
বেদাস্তাদি ছয় দর্শন আমার শরীরের ছয় অঙ্গ স্বরূপ হয়। তাহাদিগকে যাহারা ভিন্ন 
ভাবে দর্শন করে, তাহারা আমার অন্রচ্ছেদ করে। 

হিন্দু শাস্কারগণের ন্যায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্তগণের মধ্যেও অনৈকেই 
জগতের ভাবি প্রলয়ের দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইংলগডের 12:০0(07) 
অষ্টিয়ার [/0103011106, এবং তঙ্থ্যতীত 791016980: 1", [102011)902, এবং 
1091)518 ইহারা প্রত্যেকেই জগতের ভাবি প্রলয়ের নিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 



২২. ' মুক্তি এবং তাহার সাধন ! 

অঙ্গ মিখিরাছেন। 

জীরসংজ্ঞোহস্তরাক্ান্যঃ সহজঃ সর্বদেহিনাম. 

যেন বেদয়তে বর্বং নুখং ভুঃখধ জনসু ॥ 

অঅ. ১২।১৩ 1 

ঘস্তরাত্মা অর্থাৎ পরমান্মার অতিরিক্ত জীবাত্মা নামে একটি ম্বতস্ত্র আতা 

প্রত্যেক ব্যক্তির দেছের বক্ষে জন্মঃ তাহাই ক্ছখ ছুঃধ অন্ুতব করিয়া 
থাকে। 

এষ ছি ভ্র্টা,স্প টা, শ্রোতা, আ্াতা, রসয়িতা, সস্তা, 
বোক্ষ। কর্তা! বিজ্ঞানাক্স! পুরুষঃ ৷ 

স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে ॥ 
প্রশ্ন, উপ, ৪1 ৯1 

মহধষি পিপ্পলাদ কহিলেন, হে গার্শ! ইনি স্তর, স্রষ্টা, শ্রোতা, স্রাতা, 
রসয়িতা, মন্তা। বোদ্ধ।, কর্তা ওএবিজ্ঞা [ত্মা পুরুষ । ইনি অক্ষর পরমাত্মাতে 
প্রতিঠিত আছেন । » 

বর্ডমান সময়ের অছৈতবাদশী পণ্ডিতগণের মত এই যে, বৃক্ষ লতা, জীব 
জন্ত, গ্রন্থ নক্ষত্রার্দি যেকিছু বস্ত আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমব্তই 

অবিদ্যাবচ্ছিল্ন ব্রঙ্গবস্ত ॥ কারণ এক ব্রক্ষবস্ক ভিন্ন িতীয় বস্ত কোথা! 

হইতে আসিবে? স্ট্টির পূর্বে যখন এুকিছুই ছিল না, তখন কেবল একমাত্র 
পরমেশ্বরই পূর্ণভাবে সর্বত্র বর্তমান ছিলেন । তিনি ইচ্ছা করিলেন-__আত্ধি 

বন্ছ হইব, এবং এই বনু হইয়াছেন। প্নৃতরাং ভাহান্দের মভে এই জগৎও 

বন্ধবস্ত এবং আমাদের আত্মা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বরন্মাত্। । যখন মনুযারূগী 

অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রন্ম তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি আপনাকে সঙ্ষি্রা- 

 মন্দস্বরূপ ব্রচ্ষম বলিয়া বুঝিতে পারেন। তাহাদিগের মতে আপনাকে 

এইরূপে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিতে সঙ্গম হওয়ার নামই মুক্তি বা মোক্ষ। 
যছিও সৃষ্টির পূর্ধে পরমেশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় বস্ক কিছুই ছিল না; 

এক্ষ মান তিনিই পূর্ণভাবে অনস্তদেশ অধিকার করত বর্তমান ছিলেন; 

যদিও এই জগতের উপাদান সকলকে তিনি বাহির হইতে আহরণ করেন 
নাই, হার ইচ্ছায় তীয় শক্তি হইতেই এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল? 
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যদিও তিনিই ইহার সর্বন্থ; তথাচ পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, চন্ত, চুর্ধা, প্রভৃতি 
যাহা কিছু দেখিতেছি এ সমস্তই যে জড় ও জীব ভাবাপন্ন ব্রন্ম, এ কথা 

কখনই বলিতে পারিব না। কারণ, জ্ঞানময় ত্রন্ম ইচ্ছা! করি] অজ্ঞানাচ্ছন্ 

জীব ও জড় জগত্রূপে স্বয়ং পরিণত হইলেন, এ কথা আদৌ গ্রান্ছ নহে. 

যদিও পরমেশ্বরের অধিষ্ঠানবিরছে আমাদের আম্মা! জড় মাত্র এবং তিনিই 
আমাদের আত্মার আত্মা বা মুখ্য আত্বশ্বরূপ হন, তথাচ আমরা যে সেই 
সচ্চিদাননস্বরূপ ব্রন্ম, ইচ্ছা করিয়! অবিদ্যাবচ্ছিযর হইয়া সংসার-তাপে 
তাপিত হইতেছি এবং আমার লম্মুখস্থ এ দন্্যগণ এবং এঁ শিবিকাঁবাহকগণ 
ও নেই ব্রন্ম ম্ব-ইচ্ছায় অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়। এক্ষণে এই মর্ত্যলোকে জীবিকার 

জন্য সদসৎ্কার্ধা সকল সম্পাদন করিতেছে, এ কথ উন্মাদ ন1 হইলে গ্রান 

করা যাব না। ন্ৃতরাং আমি বা আমার সম্মুখস্থ এ দন্থ্যগণ কেহই অবিদ্যা- 

বচ্ছিন্ন ব্রহ্ম নহি। 
কিন্ত যে চৈতন্তশ্ব্ূপ দেবতা আমাদের অন্তঃকরণে সাক্ষিশ্বরূপে 

বর্তমান আছেন, ধাহার সত্তাকে আশ্রয় করিয়৷ আমর! জীবিত আছি, তিনি 
বন্ধ । “সেই বক্ধই আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণ এবং সেই ব্রহ্ম 

আমাদের সকলের প্রকৃত আমিত্ব” । এই ভাবের অদ্বৈতবাদই যথার্থ প্রেম- 

পূর্ণ অতৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদের মধ্যে দ্ৈতবাদও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত 
আছে। বস্ততঃ এই ছ্ৈতাদ্বৈভ মিশ্রিত ভাবটা ষে পর্য্যন্ত সাধক উত্তমরূপে 
জদয়লমে করিতে ন] পারেন, তত দিন তিনি প্রকৃত বৃ জ্ঞান হইতে অনেক 

দুরে অবস্থিতি করেন ৮ যথা,-_ভগবান শিব বলিয়াছেন-- 

অদ্বৈত কেচিদিচ্ছস্তি দ্বৈতমিচ্ছত্তি চাপরে । 
মম তত্বং ন জানস্ভি,ই্বৈতা দ্বৈতবিবর্ছিিতম. ॥ 

কু, ত. ৫1১1১১৯। 

কেছ কেহ অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন এবং কেছ কেহ দ্বৈতপক্ষ প্রি. 

পর করেন; কিন্তু াহার! উভয়েই আমার প্ররুত তত্স জ্ঞাত নহে, কারণ 

যাহা প্রকৃত তত্ব, তাহা নম্পূর্ণ ছৈত-অথব। সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় বিবঞ্জিত, | 
অর্থাৎ দ্বৈত এবং জটবৈত এই উভয়ের মিশ্রিত ভাবটীকেই বার্থ তত্ব বলিয়া 
জানিবে। 



৪ মুক্ষি এখং ভাহার সাধন ।. 

প্রজাপতি দক্ষও অবিকল এইরপ বলিয়াছেন ; বধ, 

দৈত্ধেব তথা ছৈতং দ্ৈতাদৈতং তখৈব চ। 

ন দ্বৈতং নাপি চাছৈতমিত্যেতৎ পারমার্ধিকম. 

ঘক্ষম্থতি, ৭ম অধ্যায় ৪৯ শ্লোক । 

দ্বৈত, 'সধৈত, দ্বৈতাদৈত অর্থাৎ 'অনির্বচনীয়, ইহার মধ্যে শুদ্ধ দ্বৈত কি 

শুদ্ধ অদ্বৈত এরূপ নহে, দ্বৈতাদ্বৈতই পারমার্থিক।* 

নবীন ভদ্বৈতবাদী পণডিতগণকে রামান্ধজ বলিয়াছিলেন-- 

নিরস্তাখিলদুঃখোহহমনস্তাঁনন্দভাক্ হ্বরাট্। 
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ততে ॥ 

* নাহং নৈব চ সংবদ্ধো ব্রহ্মতাবেন ভাবিতঃ। 
ঈদৃশায়াং ত্বস্থায়ামবাপ্তং পরমং পদম্॥ 

: ** দ্বৈতপক্ষঃ সমাখ্যাতো যে দ্বৈতে তু বব্যবস্থিতাঃ। 
.:“অৈতানাং প্রবক্ষ্যামি ষথা ধর্দঃ সনিশ্চিতঃ ॥ 

যোধন্বরূপমাত্রস্ত জ্ঞানালোকং নিরাময়ম্। 
আনন্দৈকরসং নিত্যং ত্রহ্ম ধ্যায়েৎ সনাতনম্ ॥ 
বঅত্রাস্বব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যো বিপশ্ঠতি। 
অতঃ শান্ত্রান্তধীয়ন্তে অয়ন্তে গস্থরিক্সরাং ॥ 

সাধক অহং ও অহংসম্বন্ধ শূন্য ব্রক্ষৃভাবে পূর্ণ ও হুসংস্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই 
পরম পদ প্রাপ্ত হন। বীহার। ছ্বৈত পক্ষে অবস্থান করেন, তাহাদের জন্য দ্বৈত 
পক্ষের ধর্ম এই. উক্ত হইল। এক্ষণে অদ্বৈত পক্ষের হুনিশ্চি্র ধর বলিতেছি। 

বোঁধস্বরূপ, শ্বপ্রকাশ, নিরঞ্রন, 'আনন্দময়, নিত্য ও সনাতন বরদ্ষের, ধ্যান করিবে। 
অর্থাৎ আমিই পরব্রক্ম এক্সপ' চিস্তার বশীভূত হইয়া পরম" দেবের উপাসন! ত্যাগ 
করিবে না। . দ্ূকল সময়েই তাহাকে আপনার আশ্রয় জানিয়! গভীর ভাঃব ডাহার 
উপাসন! করিবে। রর 

এই অবস্থাতে সাধক পরমাস্মা তির অন্য কোন বস্তুকে দেখেন না। এই অবস্থা 
প্রার্থির জন্তই অধ্যয়ম ও বেধার্থ বিচার করিতে হয় দক্ষ ৭। ₹*--৫৩ | চা 

্ঠ 5 এই অবস্থায় সাধক সর্ব, বন্দপর্পন করিয়া খাকেন; এবং স্পষ্ট -দেখিতে পান যে 
ট্ত খাহ| কিছু, সে-সমন্তই এক রগ শক্তির প্রতিবসব গ্য্ত। বন্ততঃ সাধকের সে 
অবস্থা! বর্দনা করা অতীব হুকঠিম। হৈত বা অদ্বৈত এই উভয় তাবই সে সয় 
খাকেদ1। পরস্ত ইহাদের মিশ্রিত ভাবটি খাকে। 



শট 

দ্বৈতবাদ এবং অদ্ৈ'তবাদ । ২৫ 

আমি অধিল ছুঃখ হইতে নিরন্ত হইব এবং অনস্ত আনন্দের ভাগী হইব,এই 

আশ! করিয়! ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হই। 

অহমর্থবিনাশে চেৎ মোক্ষ ইত্যধ্যবনয তি । 

অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথাপ্রস্তাবগন্ধতঃ ॥ 
কিন্তু “ অহং * এই অর্থের বিনাশে যদি মোক্ষ স্থাপন হয়, তবে তাদৃশ মোক্ষ 
কথা প্রন্তাবের গন্ধমাত্রে আমি পশ্চাৎ প্রস্থান করি। 

দক্ষ এবং অন্যান ত্রন্মবার্দিগণ বলিয়াছেন “ আমি * « আমার ” ইত্যাদি 

ভাব মন হইতে বিদূরিত ন। হুইলে মোক্ষ হয় না। কিন্তরামান্থজ বলিতে- 

ছেন « আমি ?” এই অর্থ বিনাশে যদি মৌক্ষ হয়। তবে সেরূপ মোক্ষ প্রয়োজন 

নাই। হঠাৎ দেখিলে এই ছুইটীকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবপ্রকাশক বলিয়া বোধ 
হয়; কিন্তু বাস্তবিক এ ছুইটীর মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বর্তমান নাই। 

প্রজাপতি দক্ষ যে বলিয়াছেন “ আমি এবং আমার ষন্বদ্ধ থাকিতে জীব 

মুক্তি প্রাপ্ত হয় না” তাহার স্পষ্ অভিপ্রায় এই যে, মুক্তি ইচ্ছা করিলে 
সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ঈশ্বরের অধীন করিয়। ভাবিতে হুইবে, আপনাকে 
ঈশ্বরের চরণে একেবারে সমর্পণ করিতে হইবে, অনস্ত কালের মত তহার 

অভয় পর্দে আপনাকে বিক্রয় করিতে হইবে, এবং ঈশ্বরই যে আমার আত্মিত্ব 
তাহ৷ স্মন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । বস্ততঃ ভূলোকে ব। ছ্যলোকে 
ঈশ্বর ব্যতীত সাধকের যখন আপনার বলিতে আর কিছুই থাকে না, যখন 

তিনি জগতে ব্র্মবস্ত ব্যতীত জার কিছুই দেখিতে পান না” তখনই তিনি 

মুক্তির অধিকরুরী হইয়]'থাকেন। নতুবা মুক্তিকালে জীবের আত্মা অশ্বীকার 
করা বা 'জীব্রাস্মীর বিনাশ শ্বীকার করা তীহার অভিপ্রেত নহে। কারণ, 
তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তিনি*অতৈতবাদী নহেন। যে জ্ঞানে দ্বৈত 
এবং অদ্বৈত উভয় ভাবই বিরাজিত, ভাহার মতে তাহাই যথার্থ 

তত্বজ্ঞ।ন | রামান্থজ যে « অহং” অর্থ বিনাঁশে মোক্ষ চাছেন না, তাহার অর্থ 

্তন্ত্র।( উপরে যেভাব বলা হইল সে ভাবের সহিত্বিরোধ করা তাহার 

অভিপ্রায় নহে । জদ্বৈতধাদী পগিতগণের সহিত বিরোধ করাই তজীহার 

উদ্দেন্ত | অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের স্বতন্ত্র জীবাত্মার শ্বীকার করেন না। 

ভাহারিগের মতে জীরাত্মা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন পরমাত্বা ভিন্ন আয় কিছুই নছ্থে। 



২৬ মুক্তি এবং তাঁহার সাধন । 

স্বতরাং তাহাদিগের মতে বাহার! মুক্তি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা। করেন, ভীহাদিগকে 
*" আমি ব্রহ্ম * এবং * অন্তান্য সকলেই ব্রন্দ * এইরূপ সাধন করিতে হয়। 

সুতরাং রামাছজ যে অহং অর্থ বিনাশ করিতে চাছেন নাই, ইহা বারা তিনি 

এই ভাব প্রকাশ কগিয়াছেন যে, তিনি জীবাক্মার অন্তিত্ব বিলোপ করিতে 

চাছেন না এবং জীবাত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অবিদ্যাবচ্ছিন্ অনধাত্া বুলিয়। 
বিশ্বাস করিতেও প্রস্তত নহেন। 

ঘা 

মহাবাক্য | 

উপনিষদের মধ্যে অধৈতবাদপ্রতিপাদদক কয়েকটী সংক্ষেপ উক্তি আছে। 

এ সমুদ্বায়গুলি এক্ষণে সামান্যিতঃ মহাঁবাকা নামে উক্ত হইয়া! থাকে। 
সেগুলি এই, যথা, “প্রজ্ঞানং ব্রন্ম,* “অহং ব্রঙ্গান্মি৮ *তত্বমসি”” « অয়মাস্ব। 

্রক্ষ, * * একমেবাদ্বিতীয়ম্ঃ”” “ সর্বং খলিদং ব্রহ্ম £ ইত্যাদি । 

মহাবাক্য নামে যে কয়েকটাপদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে " তত্বমসি ” নামক 
পদটাই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই মহাবাক্যটা সামবেদীয় ছান্দোগ্য 
উপনিষদে আছে । উদ্দালক খবি তৎপুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশপ্রদানচ্ছলে 
কহিয়াছিলেন, ছে শ্বেতকেতো, ব্রহ্ম ই বিশ্বের প্রাণ, এবং সকলের আত্মা । 

হে শ্বেতকেতো তুমি তিনিই (দ্ছিনিক্ই তোমার আত্ম! )। পঞ্চদশীতে ইহার 
এইরূপ অর্থ আছে-_- 

একমেবাদ্বিতীয়ংসৎ নামরপবিবর্জিতস্ | 

হুষ্টেঃ পুরাঁধুনাপ্যস্য তাদৃকৃত্বৎ তদ্দিতীরধ্যতে,| 
শ্রোতুর্দেহেক্দ্িয়াতীতৎ বস্ত্র ত্বংপদেরিতং | 
একতা গৃহ্যতেহনীতি তদৈক্য মনুভুয়তা ম্ | 

নামগ্পার্দিবিহীন একমাত্র অধন্বিতীয় ক্রহ্গচৈতন্যই «তৎ* শব্ের বাচা । 
এবং জীবগণের অত্তঃকরণস্থিত যে ইন্দ্রিয়াতীত ঠৈভন্ঠ ভিপিই ৭ ত্বং* পদের 
বাচ্য। এ উভয় চৈতন্য একই ইহা ' জবি? পদের অর্থ। 



মহাবাকা ।* ২ 

রামচন্ত্র লক্্ণকে বলিয়াছিলেন ।-- 

তত্বংপদাথো পরমায্মজীবকা- 
বসীতি চৈকাত্যমথানয়োর্ডবেৎ | 
প্রত্যক্পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো- 

রিহায় বংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্বতাম্ ॥ 

সংশোধিতাৎ লক্ষণয়! চ লক্ষিতাং 

জ্ঞাতবমাত্বানমথাদ্ঘয়ো ভবেৎ॥ 
র র'মগীত1। 

তথ্পদের অর্থ পরমাম্মা ও ত্বংপদের অর্থ জীবাত্মা । এবং এই তথ ও ত্বং পদা- 

খের যে এঁক্য অর্থৎ পরমাম্মার সহিত জীবাম্মার যে এ্ুক্য তাহাই অনি পদের 

দ্বার! সাধিত হয়। 

ঘর্দি বল, দর্বজ্ঞ পরমাজ্সার সহিত অল্লঙ্স জীবাত্যার ধঁক্য কি প্রকাবে 

সম্ভব হর, তজ্জন্য বলিতেছেন * তৎ১ ও “তং” পদার্থ স্বরূপ ঈশ্বর ও 

জীবের পরোক্ষত্ব সর্বজ্ঞতধ্দি ও অপরোক্ষত্ব অল্লঙজ্জত্বাি রূপ পরস্পরবিরুদ্ধ 
অংশ সকল পরিতা গ্পূর্ধ্বক ত্বংপদটী শোধন করিয়া লক্ষণ! দ্বারা লক্ষিত 
ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশ্বরূপ চিন্রপকে ( চৈতন্য মাত্রকে ) গ্রহণ করিলে 

্রহ্মচৈতন্য এবং জীবচৈতন্য এ উভয় চৈতন্য এক চৈতন্য মাত্ররূপে অবশিষ্ট 
৮ | 

ইহা দ্বারা স্পই দেখ বাহিরের যে, .জীবাআা ও পরমাত্মার সকল বিষয়ে 

্রক্য নাই, কেবল টৈতন্তমাত্ররূপে রক্য হয়; অর্থাৎ ত্রহ্ম ম্বয়ং জীব নহেন, 

কিছু ভিনি-জীবৈর গ্রাণন্বরূণ হন). তীহার অধিষ্ঠানের বিরহে জীবের চৈতন্য 

থাকে না; তাহার অভাবে জীবাছা। জড়মাত্র; সুতরাং ব্রন্মই আমাদের 

আত্মার আতা বা মুখ্য আতা! । তিনিই একমাত্র চেতন পদার্থ। সেই চৈতত্ত- 
হ্বরূপের অধিষ্ঠামেই আমাদের আতা! চৈতন্যলাত করিয়া থাকেন। অতএক 

উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ইহাই কহিয়াছিলেন, যে, হে শ্বেতফেতো, ওই ব্রচ্মই 

তোমার আত্যা, সেই ব্রন্মই তোমার ভূমিত্ব। 

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মুকত্বা দিত্যৌভূলোমিঃ | 
বেদান্ত ৪1৪1৬ হৃত্রম্ । 



২৬৮ মুক্তি এবং ভাহার সাধন। 

জীব অল্লজ্ঞাতা, ব্রদ্ম পর্বজ্ঞাতা। ইহার জল্ল ও সর্ব এই ছুই শবকে ত্য'গ 
করিলে জ্ঞাতা মাত্র থাকে । অতএব কেবল জ্ঞান (চৈতন্য ) মাত্রের দ্বারা 
জীব ও ব্রদ্ধের এঁক্য হয়; ইহা ওডুলোমির মত। 

এবমপুপন্যাসাৎ পুর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ । 
বেদাস্ত ৪181? হুত্রমূ। 

এই গুঁডুলোমির মত পূর্বোক্ত জৈমিনির মডের সহিত বিরোধ নাই, ইহাস্ষাস 
কহিডেছেন। 

জীকৃষ্ণ উদ্ধবকে জীবাত্যা ও পরমাত্া। সন্বদ্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। 

* ইহার! উভয়ে সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট, উভয়েই জ্ঞানম্বরূপ, শ্ৃতরাং সদৃশ ; উভ- 

য়ের পরস্পর বিয়োগ নাই, এঁকমত্য আছে, সুতরাং সখা; যদৃচ্ছাক্রমে দেহ- 

বৃক্ষে নীড় নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার! বৃক্ষজাঁতংপিপ্পলান্ন অর্থাৎ দেহদ্দাত 

কম্মফল ভক্ষণ করেন । বিনি পিপ্পল ভক্ষণ করেন না, সেই বিদ্বান আত্মাকে 

ও তন্তিন্নকে জ্ঞাত আছেন $ যিনি পিপ্পল আহার করেন, তিনি সেরূপ 

নহেন 1৮--ভাগবত | ও 

* অয়মাতা। তরঙ্গ” এই মহাবাকাটী অথর্ববেদে উক্ত হইয়াছে । ইহাঁর 
অর্থও পূর্বোক্ত মহাবাক্যটার ন্যায় দ্বৈতাদৈতমিশ্রিত । যিনি আমাদের 
তার মধ্যে বর্তমান থাকিয়া! আনার চৈতন্য সম্পাদন কবেন, তিনিই যথার্থ 

জীবটৈতন্ত । সেই জীবচৈতন্তের অধিষ্ঠানবিরহিত হইলে আমাদের £আত্য! 
আর আত্মপদবাচ্য থাকে না । আত তখন জড়মান্র। ন্ুতরাং যে চৈতন্ত- 

স্বর্ূপের অভাঁবে আতা! অনাত্বা! এবং ধাহার অধিষ্ঠানে জান্র।' আতন্মপদবাচ্য 
হয়, সেই চৈতন্তন্বরূপই আমাদের আত্মার আত্যা। অর্থাৎ আমদের মুখ্য 

আতা । এবং ব্রহ্মই সেই চৈতন্যন্বরূপ টেবতা; তিনিই একমাত্র এই বিশ্বের 
জীবন; তিনিই একমাত্র চৈতন্তপদ্বাচ্য। অন্য যাহা কিছু চৈতন্তবিশিষ্ট বা 

প্রাণযুক্ত দেখিতে পাওয়। যায়, সে সমন্তই তাহার চৈত্বন্ের প্রতিবিদ্ব মাত্র 
বা তাহাকর্তৃুক অনুপ্রাণিত মাত্র ৷ ক্মতরাঁং ইহ] সিদ্ধ হইল যে, ব্রক্ষই প্রকৃত 

আত] । 

 ফলতঃ জীবাতা। ও পরমাতার পরম্পর সম্বন্ধ এত নিকট যে, উভয়ের 

মধো কিক্ম্তাত্রও ব্যবধান নাই । পরমাত্মাই জীবাত্মার আশ্রয় ও প্রকাশক । 



মহাবাক্য 1* ২৯ 

জীবাত্মা স্বয়ং তিছিতে পারেন না, তিনি পরমাস্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
অথচ এই জীবাম্মার শ্বাধীন কর্তৃতবও আছে; যথা -”এষ হি ভুষ্ী, স্প্রষ্টা, 

শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মস্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানান্! পুরুবঃ। স পরে 
অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে 1৮ প্রশ্ন, উপ, ৪1৯1 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীবাত্বা ও পরমাম্মার পরস্পর সম্বদ্ধ “ছায়া ও 

আপের ন্যায়” এইরূপ যম নচিকেভাকে বলিয়াছিলেন । 

পসর্ববং খলিদং ব্রন্গ” এই মহাবাক্যটীর অর্থ বেদাস্তসারে এইরূপ আছে-_- 

“আভ্যাৎ মহাপ্রপঞ্চতছুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপগ্ডায়ঃ পিগুবদ 
বিবিক্তৎ সৎ অনুপহিতৎ চৈতন্যৎ “সর্ধং খলিদিং ব্রদ্ষৈ:বতি” 

মহাবাক্যন্য বাচ্যৎ ভবতি, বিবিক্তৎ সলক্ষ্যমপি ভবতি |” | 
বে. সা, ৪০ পত্র । 

এই ভূতপ্রপঞ্চের সহিত অবিবিক্তরূপে সেই তছপহিত চৈতন্য “র্ববং 

খন্দিদং ব্রঙগী” এই মহাবাক্যের বাচ্য এবং বিবিজ্তরূপে মহাব'ক্যের লক্ষ্য হন 
যেমন দগ্ধ লৌহপিগ্ডের সহিত অভিন্ন অগ্নি “অয়োদহতি”, এই বাক্যের 
বাঢা এবং লৌহপিও হইতে ভিন্নরূপে তাহার লক্ষ্য হয়। 

ছন্দেপুরাণ এইরূপ বলেন---- 

দেহভ্তদঙ্গমাক্মেতি জীবাধ্যাঁসাৎ যখোচ্যতে । 

কিশ্বেহন্সিন্ ততপ্রতীকে চ ব্রহ্গত্বং কল্লাযতে তথা 

যেমন শরীরকে ও ঠাহার অঙ্গকে জীবের আরোপ দ্বারা আত্মশবে কহা 

যায়, সেইরূপ ব্রন্দের অধ্যাসে ত[বৎ বিশ্বকে ও বিশ্বের অঙ্গকে ব্রন্বরূপে 
কল্পনা! করিয়াছেন । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহাপ্প্রকৃত তত্ব ভাহা এক ভাবে অদ্বৈত 

এবং এক ভাবে ছৈত; অর্থাৎ ব্যাবহারিক পক্ষে ঠ্বত এবং গারমার্থিক 

পক্ষে অদ্বৈত । 



জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। 
শাজকারগণ কেবল একমাত্র ভতজ্ঞানকেই জ্ঞান শবে উল্লেখ করি- 

য়াছেন। নতুবা বেদবেদাক্তাদি শান পাঠ করিয়াও ধাঁহার1 নানাপ্রকার 
সাংসারিক বদ্ধভাবের মধ্যে অবস্থিতি কৰেন, বহুপ্রকার বিদ্যা উপার্জন 

করিয়ও যাহার! ব্রহ্মতত্ববিদা। উপার্জন করিতে সক্ষম না হন, বিজ্ঞ 

হইয়াও ধাঁহারা আপনার আত্মার মুক্তিসাধনে মূঢ়ের ন্যায় অবস্থিতি 
করেন, শান্্কারগণ তীহাদ্িগকে মুঢ় ভিন্ন পণ্ডিতরূপে কোথাও বর্ণন 
করেন নাই। শ্রীমান্ শঙ্কর/চার্মা ত'হার মণিরদ্মালা-নামক গ্রন্থে প্রশ্নো- 

ততরচ্ছলে লিখিয়াছেন-- 

বোধো হি কো! যন্ত বিমুক্তিহেতুঃ | 

জ্ঞান কি 1-_যাহা বিমুক্তির কারণ । 

পশে!ঃ পশুঃ কে। ন করোতি ধর্ম্মং 

প্রাচীনশান্ত্রোহপি ন চাস্মবোধঃ | 

পশ্ড অপেক্ষাও পণ্ড কে? যে শাহ্জাধায়ন করিয়াও ধর্ম/চরণ ও আন্মজ্ঞান 

লাভ করে না।॥ 

* ভগবান্ শিব বলিয়াছেন 
বেদাগমপুসাপজ্ঞ: পরম৫ং ন বেহি যঃ। . 
বিড়ম্বনঞ্চ তত্রস্মাৎ তৎসর্ব্যং কাকভক্ষণমূ ॥ কু, ত, ৫1১1৮৮ | 

মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনককে কহিয়াহিলেন-- 
তবত্ব/পর1 খখেদে। যজুর্েরেদ: সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্লো 
ব্যাকরণং নিরুত্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। 
তথাপরা বয়! তদক্ষরসধিগমাতে ॥ মু, 51 ৫ শতি। 

বিদ্যা ছুই প্রকার; শ্রেঠ বিদ্য। এবং অশ্রেঠ বিদ্যা। তাছার মধো খখেন, যজু- 
পোঁদ, সাবেদ, অথর্বাবেদ, শিক্ষা, কল, ব্যাকরণ, নিরুক্, ছন্দ, ও জোতিষ এ সমস্তই 
অশ্রেঠ বিদ্যা 1 কেবল যাহার-স্বায়! সেই অক্ষয় পরব্রন্ধকে জানা যায় তাহাই শ্রেঠ বিদা। | 



জাঁনই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। ৬১ 

তগবাঁন্ বশিষ্ঠ প্রকৃত জ্ঞানের এইর্রপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন; যথা, 

অনাদ্যন্তাবভাসাতা পরমাতোহ বিদ্যুতে | 

ইত্যেব নিশ্চয়ঃ স্কারঃ সম্যক্ জ্ঞানৎ বিদুবুধাঃ | 
যে. বা. উপ. প্রকরণ । 

পরমান্মা এই জগতের প্রত্যেক স্থানে বর্তমান আছেন এবং এই জগৎ পর- 

মার্থতঃ তাহার শক্তির প্রতিবিশ্বব্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ 

“যে জ্ুম্প্ নিশ্চয় তাহারই নাম সম্যক জ্ঞান, ইহা জ্ঞানীর কহিয় থাকেন। 
এইরূপ জ্ঞানকে প্রকৃত তত্বজ্ঞান কছে; এবং ইহাই মুক্তির একমাত্র 

সাক্ষাৎ কারণ। : 
ভগবান্ শিব বলিয়'ছিলেন-_ 

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকনাধনম, | 

হে দেবি, এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। ইহা ব্যতীত 

মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই।* 

সুকতৈমণনবো। ভুত্বা। জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপুয়াৎ। 
কু. ত. 

সৌভাগযবশতঃ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়! যাহার] জ্ঞানী হয়, তাহারাই মোক্ষম 
লাভ, করিয়] কৃত রথ হইতে' পারে, অন্যে পারে ন।1+ 

* ৪ক্ষিতিং বিনা যথ! নান্তি সংস্থিতেঃ কারণং সদা] । 
তোয়ং বিনা যথা নান্তি পিপাসানাশকারণম্। 
তমোহস্তা যথা নাস্তি ভাঙ্কয়েণ বিন] প্রিয়ে। 
বিনা ভগ্সিপ্রয়োগে চ যথা কিক্ষিন্ন পচ্যতে | 
মাতৃগর্ভং বিন1 কাস্তে উৎপত্তির্ন যথা ভবেৎ। 

তত্বজ্ঞ।নং,বিনা দেবি তখ! মুক্তির্ন জায়তে । তন্ত্রবচনম্। 

+ ন বেদাধায়নানুক্কি ন শাস্্রগঠনাদপি। 
জ্ঞানাদেব হি মুক্তি; স্যান্নানাথ। বীরবন্দিতে ॥ 
নাশ্রমাঃ কারণং মুক্তে দর্শনানি ন কারণম্। 
তৈব সব্ধ শাস্বাণি জ্ঞানমেব হি কারণম্ ॥ 
মুক্তিদা তত্বভাবৈক1 বিদ্যাঃ সর্ব! বিড়ম্বকাঃ। 
কাষ্ঠতারমমান্তত্মাদেকং মংজীবনং পরমূ ॥ কু, ত, ৫১1১৭৫-১০৭। 



৩২ মুক্তি এবং তাহার লাঁধন। 

জীমান্ শস্করাচার্ধয বলিয়াছেন_ 
আরুণেনৈব বোধেন পুর্বস্তৎতিমিরে হতে । 
তত আবির্ভবেদাত়া শ্বয়মেবাংশুমানিব | 

আ. বো. । 

সূর্য্য যে প্রকার উদয়ের পূর্বে স্বকীয় কিরণের অকুণতা] দ্বারা তম নষ্ট 
করিয়। পশ্চাৎ উদয় হন, পরমাত্মাও সেই প্রকার অগ্থে জ্ঞানচ্ছট! দ্বার] 
অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়া তদনস্তর শ্বয়ং আবিভূতি হন। 

তপো! বিদ্য। চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়মকরং পরম. । 

তপন কিবিষং হস্তি বিদ্যয়াহৃতমশ্সুতে 1% 
মনু ১২১০৪ । 

ভূগ্ড বলিয়াছেন, তপস্যা এবং আত্মজ্জান এতছুভয় মাত্র ব্রা্ষণের মোক্ষ- 

লাভের হেতু । তন্মধ্যে তপস্যা দ্বারা পাপাসক্তি যায় এবং জ্ঞ'ন দ্বারা 
মুক্তি লাভ হয়। 

চতুর্কিধা ভজন্তে মাং জন1ঃ স্ুকুতিনোহর্জ,ন | 
আর্ত! জিজ্ঞানুরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 

তেষাৎ জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে | 
প্রিয়ে! হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহৎ স চ মম প্রিয়ঃ ॥ 

গী. ৭, অ 

প্রীকৃষ্খ কহিলেন, হে অর্জুন ! পূর্বজন্মকৃত অপেক্ষাকৃত পুণ্যভেদে চারি- 
প্রকার ব্যক্তিরা আমাকে ভঙ্জনা করেন। প্রথম "৪৫, দ্বিতীয় জিজ্ঞাস” 

' ভৃতীয় অর্থার্থা, চতুর্থ জ্ঞানী। এ চারিগ্রকার ভক্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানা 
সর্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু আত্রুজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং 
এক পরমেশ্বরেই তাহার অচল। ভক্তি থাকে। অতএব আত্মজ্ঞানীর এক 

মাত্র আমিই প্রিয় হই, এবং জ্ঞানীও আমার পরমপ্রিয়পাত্র হন ? 

* সর্কেষামপি চৈতেযামাত্সজ্ঞানং পরং শ্মতম্। 
তদ্ধাগ্র্ং সর্বববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হামৃতং ততঃ ॥ মনু ১২৮৫। 

1 ভগবান্ গীকৃ্ণ উদ্ধবকে এই প্রকার অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। 



ইন্টিয়-দমনের আবশ্যকতা । 

জ্ঞানলাভে কৃতকার্ধ্য হইলেও সাধক ইন্দ্রিয় সকলকে দমনে রাখিবার 

"জন্য প্রাণপণে যত্ত করিবেন। ইন্দ্রিরগণ চপলতাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়। 

স্থিরভাব ধারণ ন। করিলে জ্ঞান কদাচ অব্যাহতভাবে থাকিতে পারে ন1। 

পরস্থ ইন্দ্িয়দমন ব্যতিরেকে আদে। সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। * জ্ঞানী 

ব্যক্তি ইন্দ্িয়গণকে সংযত করিয়। ব্রন্মপদ আশ্রয় করিতে পারিলে অভিসহজেই 

নিদ্ধিল।ভে সমর্থ হইয়া থাকেন 1 যথা, মহাভারত মোক্ষধর্থ 

যথাস্তঙি প্রসন্নে তু রূপং পশ্যাতি চক্ষৃষ। | 
তদ্বৎ প্রসত্নেক্দ্রিয় বান্ জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন পশ্খতি ॥ 

ম, ভা) মো, ধ, ৩১1২। 
পুক্ষর্ণ প্রভৃতির জল স্থিরভাবে থাকিলে তবে যেমন ভাহাতে প্রতিবিদ্ব 

সকল স্ুম্প্ই নয়নগোডর হয়, ভজ্রপ ছুবৃণ্ত ইশ্ত্িয় সকল স্থিরভাঁব ধারণ 

করিলে তবে জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থকে স্থায়ীভাবে দর্শন করিতে পার! যায়। 

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষসুচ্ছতাসং শয়ম্। 

নংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি | 

মনু, অ. ২। স্নোক ৯৩। 

ইন্জিরগণের বিষয়ে একান্ত আসক্তি' হওয়াতেই মনুয্যগণ দূ ও অনৃষ্ট 
দোষ স্মন্ত প্রাপ্তইল্ম। কিস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই 
তাহার! অনায়াসে সকল বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হন। 

*ইন্জিগনাণাত্ত সর্বেষাঁৎ যদ্যেকং ক্ষরতীক্দ্রিয়ম্। 

তেনান্ত ক্ষরতি প্রাজ্ঞা হতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥ 
মন্ত। অ.২। শ্নোক ৯৯। 

188০০ আরসো রো সাতোচইিহাতি 

* ভগবান্ শিব বছিয়াছেন-_ 

যাবৎ কামাদি দীপোত, তাবৎ সংসাব্ববাসন!। 

ধাবদিক্রিয়চাপল্যং ভাবত্বস্বকথা কুতঃ ॥ কুলার্শব্তস্ত্। 
৫ ৃ 



৩৪ .  সু্ি এখং ভাহায় সাধন) 

অধিক কি, সমুদয় ইন্্িয়ের মধ্যে যাহার একটা ইন্জ্িরও কোন বিষয়ে 
একান্ত আসক্ত হয়ঃ ভাহার ত্বত্বজ্ঞন থাকে না)? যেমন কোন ছলপূর্ণ 
চর্খবপাত্রে একটী ছিদ্র থাকিলেই ভদ্ছার1. সমুদয় জল বাহির হই যায়। 

কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন__ 
যততে। হাপি কৌন্তেয় পুরুষপ্য বিপশ্চিতঃ। 

 ইক্জ্িয়াণি প্রামাধীনি হরন্তি গ্রসভং মনঃ ॥ 

ত্বানি সর্কাণি সত্যম্য যুক্তআবীত মৎপরঃ | 
বশে হি যস্যেক্দ্িয়ানি তন্য প্রজ্ঞ। প্রতিঠিতা ॥ 

লী, ২। ৬০---৬১। 

বিধষেকী বাক্তিও যদ্যপি মোক্ষের প্রতি যত্ব আরম্ভ করেন, তথাপি ক্ষোভ- 

কারক ইন্ড্রিয়র্গ মনকে বলপূর্বক বিষয়েতে আকর্ষণ করে। অতএব 

যত্বপূর্ধ্ক এ সকল ইন্ত্রিরকে সংঘত করিয়া সাধক (আমাতে ) অর্থাৎ 

পরমেশ্বরেছে একমনা হইয়া থাকিবেন ; যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ ধাহার বশীভূত 

হয়, ভাহারই ততজ্ঞান স্থির থাকে ; অন্যের থাকে না। 

যদ? সংহরতে চাঁয়ং কুর্ম্োহিঙ্গীনীব সর্বশঃ | 
উন্জরিয়াণীব্দিয়ার্ধেভ্যন্তন্য'প্রজ্ঞ। প্রাতিত্টিতা ॥ 

শী, ২। ৫৮। 

কচ্ছপ যেমন হস্তপদাি সকল *অঙ্গ প্রতাঙ্গকে ্মভাবতঃ শরীরের মধ্যে 

 জুস্বাক্সিত করে) সেইরূপ জ্ঞানবান্ বর্ক্তি যখন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় 

সকলকে নার়াসে নিরৃত করিতে সক্ষম হন, তখনই তাহার ততজ্ঞান 

স্থিযভার ধারণ করে । 

কামক্রেধিবিমুক্তানাঁং ষত্তীনাঁৎ যতচেতযাষ, | 

অভিতে৷ ব্রক্ষনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনীম. ॥ 
রী 4: লী, ৫1 ২৬। 



 ইন্জিয়নাসনের আবশ্যকতা ।॥ ” ৩৪ 

যেই সকল কামকোধবিহী্ চিত তজ্ঞানীদিগের কি জীবন্দশ| কি 

মরণদশ1 সর্বকালেই ব্রঙ্গভার সমান থাকে &। 

নবচ্ছিদ্রান্থিত! দেহাঃ স্বস্তে জালিকী ইব। 

ব্রন্মণৈব ন শুদ্ধঃ প্যাৎ পুমান্ ব্রহ্ম ন বিন্দতি | 
| উ. গ্ী. 

যে প্রকার ছিদ্রযুক্ত জ্লপাত্র হইতে নিরন্তর বারি ক্ষরিত হয়, সেইপ্রকার 
» ইন্্রিয়ব্ূপ-নব্ছিদ্রযুক্ঞ দেহঘট হইতে সর্বদাই জীবের জ্ঞানবারি ক্ষরিতত 

হইতেছে ? সুতরাং পুরুষ ইজ্য়নিরোধ ছ্বারা যাবৎ ত্রহ্গের ন্যায় বিশ্তদ্ধ 
অর্থাৎ দেহীভিমান ও রাগদ্ধেষাদিরহিত না হন, তাবৎ তিনি সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থকে সুন্দরবূপে জানিতে সক্ষম হন ন1। 

ন মা দুক্ষ তিনে] সুড়াঃ প্রপদ্ান্তে নরাধমাঃ | 

মায়য়াপহ্ৃতজ্ঞান। আন্মুরং ভাঁবমাশ্রিতাঃ ॥ 

ৃ গী ৭। ১৫। 

মন্নষ্ের মধ্যে পাপকর্থে রত মুঢ় ব্যক্তিরা আমার উপাসন! করে না, 
অতএব তাহার! দন্তদর্পাদিরপ অস্গুরম্বভাব প্রাপ্ত হয়; এবং শাস্ত্র অথবা 

আচার্যের উপদেশ ঘাঁর জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সে জ্ঞানকে 
মায়া * অপহরণ করে। 

সপ্ত শিপ 

৯ দেবি নারদ শুকদেবকে বলিয়াছিলেন-জ্ঞনবান্ বাক্তি ইন্ত্রিয়সংযম করিতে পাঁরিলেই 

পরম পরিতৃ সুহইয়। পরমান্মাকে সন্দলোকে পরিব্যাপ্ত ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ধলোক নিহিত 

ভুররুলোকন করেন । হা জ্বাল কখনও বিনষ্ট হয় নাঁ। ম, ভা, মো, ধু ১৬৭। ২৩। 

_. তীম্মদেব যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন:- ্ 

দুরস্তেধিল্রিক্ার্থেমু সন্ত: সীদস্তি জস্তবঃ। 
যে তব সক্তা মহাম্সান স্তে যান্তি পরমাং গভিং 1" ম, ভা, মো, ধ, ৪২১1 

মানবগণ ছুনিবার ইন্দ্রিয় থে আসক্ক হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া গড়ে । যে মহ্থাঁ 

আ্লারা সেই সুখে আসক্ত না হন, ভাহারাই পরম গতি লাজ করিতে পারেন। 

* মায়া ভূর্থে ঈশ্বরের জগৎ্হজনের শক্তি যখা। ভাঁগবতে-_ 

সা বা এতস্য সংঅষ্ট ২. শক্তি; সগসদাস্তিকা । 

মায়। নাম মহাভাগ যয়েদং পির্ঘমেবিডুঃ ॥ 



৩. মুকি এং তাহার সাধন । 

মহারাজ .তর্ভৃহরি নিজ ভীবনের অজিতেঞ্জিয় অবস্থা এবং জিতেক্টিয় 
অবস্থার তুলন! করিয় এইরূপ বলিমাছিলেন-_ 

যদানীদজ্ঞানং স্মরভিমিরনংস্কারজনিতং | 
তদা দৃষ্টং নারীময়মিদমশেষং জগদপি ॥ 
ইদানীমল্মাকৎ পটুতরবিবেকাজনজুষাৎ 
সমী ভূত দৃষ্িন্ত্িভূবনমপি ব্রহ্ম মনুতে ॥ 

বৈ, শ, ৮৭। 

যখন আমাঁদিগের কামান্ধকার়-জনিত অজ্ঞান ছিল, তখন এই সমস্ত জগৎই 
নারীময় দর্শন করতাম, এক্ষণে আমরা বিবেকরূপ কজ্জল ধারণ করিয়া 
সর্ধত্র সমদৃষ্টি হইয়াছি, ত্রিভুবনই আমাদিগের ্রঙ্মময় বোধ হইতেছে। 
যম বলিয়াছেন__ 

নাবিরতে। দুশ্চরিতারাশান্ডো নাসমাহিতঃ | 

নাশান্তমাননো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমপ্র-যীৎ ॥ 
* কঠ, উপ, ২।২৪। 

খিনি ছুশ্চরিত হইতে বিরত হন নাই, ধিনি শাস্ত, সমাহিত হন নাই, যিনি 

শান্তমানস হন নাই, তিনি কেবল প্রজ্ঞামাত্র দ্বারা! ইহাকে প্রাপ্ত হন ন|। 

তুলসীদাঁস বলিয়াছেন-__ 

কাম, ক্রোধ মদৃ, লোভ্কি 
যব. লগ. মনূমে খান্। 

পরমেখরের শৃষ্টিশক্তি সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত । হে মহাভাগ! শর শী্তর নামই রা, ভগরান্ 
তাহার দ্বারা এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নির্দা? করিয়াছেন । 

 সষ্টিশক্তি বা মায়ার কার্য্যস্বরূপ যে এই জগৎ সংসার ইহা! মধ্য আবরৃণস্বরূপ হইয়। 

যাঁনবের পরঘার্থতত্বজ্ঞানের প্রতিষদ্ধকতা! সম্পাদন করে ; এজন্য ষে গ্রচ্ছন্ন শক্তি মানয়ের 

ক্াতাকে সংসারে আবদ্ধ করে সেই সংসারবাপকি বা বিষয়াশক্তিকেও বিস্তীর্ণ অর্থে মায়! 

বামে উল্লেখ করা হয়। শ্যখন আমরা পরমেশ্বরকে বিস্মুভ হইয়া সংসারের সেবায় নিত 
হইয়া পড়ি, তখন ঈশ্বরের সৃ্টিশক্তি অর্থাৎ মায়ার বকাধধ্যনবরূপ এই সংসারই ঈশ্বর এবং আমাদের 

াক্খারঅধ্যে আবরণন্বরণ হইয়া আত্মাকে ঈশ্বরদর্নে বঞ্চিত করে, এজন্য এই মায়া অবিদ্যা- 

'শবেও অনেক স্থলে কথিত ইইয] খাকে। 



ইন্ছিয়মযনের-স্সাবশ্যাকত। | ' ৩৭ 

তব্ লগ. পণ্ডিত মুরখো 
তুলসী এক সমান্ ॥ 

প্ডিতউপাধিবিশিষ্টই হউক বা মুর্খপদবীযুক্তই হউক, মানবগণের চিত্তক্ষেত্রে 
যে পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, মদ এবং লোভের খনি বিদ্যমান থাকে, সেপর্য্যস্ত 

সেই পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়েই সমান । 

ভগবান্ ব্যাসদের তদদীয় মুমুস্ধু পুত্র শুকদেবকে বলিয়াছিলেন-- 

শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্মমাচরেৎ। 

কিমাত্বনা যো ন জিতেক্দ্রিয়ো বশী | 
ম, ভা, মো, ধ, ১৫৭1 ৯১। 

জ্ঞান লাভ করিয়াও যদ্যপি মনুষ্য ধর্মাচরণ না করে, তবে সে বুথ! জ্ঞানে 

কি প্রয়োজন ? এবং জীবিতসন্বেও যদ্যপি জিতেন্দ্িয়বৃত্তি অবলম্বন না 

করা যাক, তাহ! হইলে ধী বৃথা জীবনেই বা! প্রয়োজন কি? 

ইন্ড্িয়-সত্যমনের উপায়। 
ন তথৈতানি শক্ান্তে সংনিয়স্তমমেবয়! । 

বিষয়েমু প্জুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥ 
| মন্থ ২ ৯৬।, 

ইন্জিয়গণ শ্বভাবতঃ বিষয়ে আসক্ত ) বিষয়ের নশ্বরত্বাদি দোষক্ঞান দ্বারা 
তাহাদ্দিগকে বিষন্স হইতে যেমন নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, বিষয় সেব! 

ন! করিলে তেমন পারা যায় না। অতএব প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা ইন্জরিয়- 

গণের নিগ্রহ কর! বর্তব্য। 

কাম্যাদিদোষদ্্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ | 

প্রসিদ্ধ মোক্ষশান্ত্রেযু তানন্বিষ্য সুখী ভব | 
প, দ, ৪1৫৭1 



র মি রা রে হও 

ও রন রিড 
॥ 7 । 

ন্ ] ঞ্ হর বু 

সহি রিল ৬ হু ক 

কাম্য প্রভৃতি বস্ততে অনিত্যন্থাদি দোষের অনুসন্ধান করাই কামক্রোধাদি 
পরিত্যাগের অসাধারণ উপায়। ইহ! বেদস্তাদি মোক্ষপ্রতিপাদক শানে 

ভুূক্বোডুয়ঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব সেই সকল বিষয়দোষ অন্বেষণ 
কুরিয়া কামক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্বক সুখে কালযাপন কর। 

উখিতান্থুখিতানেতানিক্দ্রিয়াদীন_ পুনঃ পুনঃ | 

ছনযাৎ বিবেকদণ্ডেন বজ্েণেব হরিগ্গিরীন.॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ 1. 

কিনি উখ্থিত ইন্দ্রিয় সকলকে বিবেকদণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ হনন 
করিবেক, যেমন ইন্জ্র বন্ধ দ্বারা পর্বত হনন করেন সেইরূপ । 

একাদশং মনে জ্বেয়ং বগুণেনোভয়াতকম.। 

হস্মিন, জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ | 
মন্তু ২। ৯২। 

'অস্তরিক্তিয় মনকে লইয়! ইঞ্জিনের একাদশ সংখ্য। পুর্ণ হয়। এই মন 
্বীয় সঙ্ধর দ্বার কর্ণেন্ত্িয় ও জানেন্দ্রির় এই উভয়কেই প্রবর্তিত করে। 
অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই প্রোক্ত দশ ইন্জ্িয়কে জর করিতে 
পারা যায়।* 

মানবগণের হদয়মধ্যে মনোবহা * নাঁমে বে শিরা আছে এ শিরা তাহা- 

* মন কমদেবের একমাত্র উৎপত্তি স্থান 1*এই জন্ত কামদেবের অপর একা নাম 

 হৃনধিজ |. খখা,__অমর পিংহকৃত অভিধান শরণ বর্গ ২*| ২১ গ্লোক। 
*.. মদলো মন্সধো মার প্রছ্যাজো শীনকেতনঃ। 4 

কন্দপৌ দর্পকোহনঙ্গঃ কাম; পঞ্চশরঃ ম্মরত 8 ২০1 

শস্বরারি মনদিভ? কুকজুনেষু রনভ্াজঃ। 

পুপধরর! রতিপতি মকরখ্বজ আত্মভূঃ ॥ ২১। 

অমর নিংহ কৃত অভিধান শর্গ বর্গ: ২*। ২১ 

৮ :87000955806 টা, 

1 ল্লায়াভ্যবহারেশ রহংস্কানাসনেন চ। 

হিযমাপালি বিষট়ৈরিক্রিয়াশি নিবর্তরেধ ॥ , 
মনু ৬ ৫৭ 
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দিগের সর্বগাত্র হইতে সঙ্ল্লজ শুকর গ্রহণপূর্ক উপস্থের উন্ধুখ করিয়! দেয়।, 
মস্থান দণ্ড দ্বারা যেমন ছুগ্ধাস্তর্ত স্বৃত মথিত হয়, তন্দ্রপ সন্বন্পজ ভ্ত্রীদর্শনাদি 

দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাঁতে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীঙ্গের অসত্বেও মন 
যেমন দগ্বল্লজ অনুরাগ প্রাণ্ঠি হয়, তত্দরপ এ অবস্থায় মনোবহা নাড়ী ও দেহ 

হইতে সম্থল্পলজ শুক্রকে নির্গত. করিয়া দেয়। মহধি অত্রি শুক্রবিষয়িণী 
বিদ্যা সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন । অন্নরস 1 মনোঁবহা নাড়ী, ও সক্বল্প 

এই তিনটা শুক্রের বীঞ্ভূত। বিপকবুদ্ধি ব্যক্তিরা পূর্বভাগ্য প্রভাবে 
সঙ্কল্পকে সঙ্কুচিত করিয় থাকেন। যেব্যক্তি ছুর্গম পথের স্তায় ইন্জিয়াদি- 
রূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দৌষ সমুদয়; পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
তিনিই মোক্ষামূত পান করিতে সমর্থ হন। 

ম, ভা, মো) ধ,। 

মনস্যোবেক্দ্রিয়াণ্যত্র মনশ্চাত্বনি যোঁজয়েৎ। 

সর্কভাববিনিমু-ক্তৎ ক্ষেত্রজ্ং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ | 
বহিমুখাণি সর্বাণি ক্ুত্বা চাভিমুখানি বৈ। 

এতদ্বযানং তথ জ্ঞানৎ শেষস্ত গ্রন্থিবিস্তরঃ ॥ 
ক্ষ ৭ অ,। 

ইন্্রিযগ্ুলিকে মনেতে এবং মনকে আত্মঘতে যোগ করিবেক। মনের 
বৃত্তিনাশহেতু জীব সর্ধভাবমুক্ত হইলে তাহাকে ব্রদ্মে লয় করিবেক। 
সকল ইস্দ্রিয়ের মুখ বাহিরে, স্থতরাং ইহারা বহিঃস্থ বস্ত দেখে, অন্তরে 

কি আছে তাহ! দেখে না । অতএব এই বহিমু্থ ইন্ডিয়দিগকে: 'অভিসুখ 
বা অন্তু, করিরেক।% ইন্জিয়গণের মুখ ফিরাইতে পারিলে তাহাই ধ্যাঁদ 
ও ভান, আর সমস্ত পুস্তকের রাশি! 

তল্ল ভোজন* ( আহার লাঘব) এবং রে প্রদেশে অবস্থান বারা বিষয়ে একাত্ 

আত্রাস্ত ইন্দ্রিয় সকলকে ক্রমে ব্ষিয় হইতে নিবৃত্ত করিবে। 

মোক্ষ ধর্দেষু নিয়তো। ঘাহারো। জিতেত্রি়ঃ | 
প্রাপ্পোতি পরমং স্থানং তৎপরং প্রকৃতে ফ্রবং | , 

ম) ভা, মো, ধ, ৫৩৬। ২। 

ভীম্ম কহিলেন, বৎস! মোক্ষ ধর্ম পরায়ণ অল্লাহার নিরত লিভেন্দিয় বাক্ষিয়াই মায়! 

প্রপঞ্চাতীত ব্রন্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । 



'&৩ মুক্তি এবং তায সাধন নী ্ 

যস্তবিজ্ঞানবান: ভবত্যযুক্ষেন্ মনন সদা । 
তস্যেন্দ্িয়াপ্যবশ্যানি ছুষ্টাস্বী ইব সারথেঃ 

ক, উপ, ৩1৫ 

যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্ আর সর্বদা অযুক্তমন্র অর্থাৎ উপাসনাবিহীন, 
তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির ভুষ্ট অশ্বের সভার বশে থাকে ন1। 

যস্ত বিত্ঞানবান ভষতি যুক্তেন মনসা সদা । 

তন্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ 
কঠ, উপ ৩। ৬। 

কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবাঁন আর সর্বদা যুক্তমনা অর্থাৎ উপাসনার 

তাবে মগ্ন থাক্ে,সারথির শিক্ষিত অশ্থের ন্তায় তাহার ইন্দ্রিয় সকল অতি 

মহজেই বশীভূত হয়। * 
সত্রীণাঁৎ নিরীক্ষণম্পর্শনংলাপক্ষেলনাদিকম্ । 

প্রাগিনে! মিথুনীভূতানগৃহস্ছো হগ্রতস্ত্যজেৎ | 
ভা) ১১। ১৯। ২৮। 

কৃষ্ণ কহিলেন, সখে উদ্ধব! অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীদিগের দর্শন, ম্পর্শন, 

আলাপ ও পরিহাসাদি ত্যাগ করিবেন, এবং মিথুনীভৃত প্রাণিগণকে 

ক পরিত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দর্শন সাদ না। 

* জীকৃষ্ং উদ্ধবকে কে বলিয়াছিলেন যে বাহুর যোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ক্িস্ত এখনও 

যোগ পক্ষ হয় নাই, এরূপ যোগীর শরীর আত্যন্তর হইতে উত্ধিত উপত্রব সকলের দ্বার! যদি 

বিশবীন্কৃত হয়, সে বিষয়ে এই বিধি বিহিত হুইয়াছে_-সস্তাপ ও শৈত্যার্দি উপত্রব সকলকে 

যোগধায়ণাদ্বারা, বাযুরোগাদি উপদ্ররর সকলকে বায়ুধারণাসংযুক্ত আসন দ্বারা, কামাঁদি শশুভ- 

দায়ক উপজ্রবকে আমার চিন্তা ও নামসংকীগনাদি দ্বারা, এবং, তির যোগেশ্বরদিগের 

অনুবৃতি দ্বারা অল্পে জল্লে নাশ করিবে । 
ভা, ১১। ২৯ অঃ 

শান্তকারগণ বৃষ্ধকে পরমেশ্বররপে, এবং মদনকে তাহার পুত্ররূপে, বর্ন করিয়া অতি 

সমতল কথায় সাধারণ লোকদিগকে ইহাই খুঝাইযা গরিয়াছেন যে। যদিও মদন নিতাস্ত ছুরদাস্ত 

এবং ব্রিলোফবিজয়ী তথাচ পিতার নিতান্ত অনুগতবক্গের বিপক্ষে বাণ নিক্ষেপ করা তাহার 

পক্ষে সপ্তবপর নহে। বার্তবিকই বাহার পরমদেষের 'নিতাপ্ আশ্রিত এবং সর্ব্বদা উপাসনা- 

শীল হন, ভাহাদিগের পক্ষে ইন্রিয়দমন নিতাদ্ত করিল খ্্যাপার নহে 



 ইন্দ্রিয়সত্যমনের উপায় | | ১ 

অনাতুরঃ স্বানি খানি নম্গ্শেদনিমিততঃ | 
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ধাণ্যেব বিবর্জয়েৎ | 

মন্ু 8। ১৪৪। 

পীড়িত না হইলে এবং কারণ ব্যতীত স্বীয় ইন্ড্রিয়চ্ছিদ্র সকল ও গোপনীয় 

লোঁম সকল স্পর্শ করিবেক না। 

জুদ্ধে স্মের মুখাবলোকন মথারিষ্ে প্রসাদ ক্রমে! | 
ব্যাক্রোশে কুশলোক্তি রাত্ম ছুরিত চছ্ছেদোত্সব ভ্ভাড়নে ॥ 

প্র, চ, নাটক ৯৩ পত্র ॥ 

কুদ্বব্যক্তিকে হাস্যমুখে সম্ভাষণ করিবে । অপকারি ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা 
প্রকাশ করিবে। কটুভাষি ব্যক্তিকে কুশল বার্তী জিজ্ঞাসা করিবে এবং 

তাড়ন! কারি ব্যক্তির নিকট আত্ম পাঁপ থগ্ডনের কীর্তন করিবে । অর্থাৎ 

কামরীপু সম্বন্ধে যে প্রকার বস্তবিবেক ক্রোধ রীপু সম্বন্ধে তদ্রপ ক্ষমা গুণ 
অবলম্বন করিবেক। ক্ষমংগুণ অভ্যাস করিতে হইলে নরনারী মাত্রকেই সম 

অধিকার প্রাপ্ত আপনার ভাই ভগ্মি রূপে, অর্থাৎ্থ পিতা পরমেশ্বরের যত 
সামগ্রী প্রিয় সন্তান রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে পুনঃ পুনঃ নশ্বরত্াদি 
দোষ দর্শন, জীব মাত্রেরই প্রবল ইন্দ্রিয় সুখাশক্তি সন্বন্ধে পরমেশ্বরের স্থমহৎ 
অভিপ্রায় ও কৌশল অবগত হওন, সামান্ত পরিমাঁণে সত্যগুণিভোজন, 
অসৎ সঙ্বল্পমত্রেরই পরিত্যাগ, প্রলোভনের পদার্থ সম্মুখীন হইলে তাহা 
হইক্-চম্ধরাদি ইন্দরিয়গণকে অন্যদিকে প্রত্যাবর্তন, অনাথশরণ পরমেশ্ব- 
রের শরণপ্রহণ * এবং মনুষ্য মাত্রক্কেই আপনার ন্যায় মম অধিকার প্রাপ্ত 

ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন প্রভৃতি কার্য দ্বার মানবগণ অতি 

* কব নিরোধে] বিমুড়ন্ত যো নির্বন্ধং করোতি বৈ। 

স্বারামন্্ৈব ধীরস্ত সর্ধদাসাবকৃজিমত । আষ্টাবত্রসংহিতা। ১৮। ৪১ ( 

যে মুঢ়, ঈশ্বরণিষ্ঠানিরপেক্ষ হইয়া, ইন্্রিয়দমনে কৃতসন্কল্প হয়, সে ইন্দ্রিয়ের প্রসর রোধ 

করিতে পারে না । যিনি জ্ঞানী ও প্রব্রক্মপরায়ণ, তাহার আপনাহইতেই ইন্দ্িয়-বিক্ষেপ- 

নিরোধ হইয়া! আইসে। 

তু 



৪২ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

সহজেই ছুব্ তত ইন্জিয়বর্গকে শাস্ত ও বশীভূত করিতে সমর্থ হন। এতত্থ্যতীত 
অন্য উপায় দ্বারা কেহ কখনই ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে 
সক্ষম হন না। 

০ 

শরীরের উপর মনের অধিকার । 
সর্ধএব জণত্যন্মিন্ ছ্িশরীরাঃ শরীরিণঃ। 
একং মনঃ শরীরন্ত ক্ষিগ্রকারি চলং সদা ॥ 

অকিঞ্চিৎ করমন্যত্ত, শরীরৎ মাংসনিশ্মিতম. | 

ষো, বা, উৎ, প্রকরণ । 

এই জগতে প্রত্যেক শরীরীর দুই শরীর । এক শরীর চঞ্চল শীত্র কর্ম 
কারী মন; দ্বিতীয় শরীর মাংসনির্িতি অকিঞ্চিতৎকর এই স্থুল দেহ । মনঃ- 

শরীর ব্যতিরেকে মাংসনিশ্শিত এই শরীর কোন কর্মের যোগ্য হয় না। 

মন এব মন্থষযণাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | * 

বন্ধায় বিষয়াঁসক্তং মুক্ত্যে নির্কিষয়ং স্বতম. | 
পঞ্চদশী, যোগানন। 

মনই মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ । "মন বিষয়াঁসক্ত হইলে ভাহাকে বদ্ধ 
বলে, আর নির্বিষয় হইলে তাহাকেই মুক্ত কহে। 

মনোহি জগতাং কর্ত মনে হি পুরুধঃ স্থতঃ 
মনঃক্কুতং কুতৎ লোকে ন শরীরকৃতং কৃতম_॥ 

যো, বা উৎ, প্রকয়ণ। 

*  মুক্তীভিনানী মুক্তো হি বন্ধো বন্ধাভিমান্যপি । 
কিংবদস্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতি ভবেৎ॥ 

ভ,সং,১।১*। 

'ষে বাজি মুক্তাভিদানী, তিনিই মুক্ত; যে ব্যক্তি বন্ধাভিমানী, নেই ব্যভিই বন্ধ; এই থে 

কিংবদন্তী আছে, ভাহা। সত্য ; কারণ মনের ভাব যেরূপ, গতিও সেইরূপ ছইয়। থাকে । 



শরীরের উপর মনের অধিকার | ৪৩ 

মনই জগতের কর্তা এবং পুরুষ জানিবে ; মন দ্বারা যাহ! কৃত, সেই কৃত, 
শরীর দ্বারা যাহা কৃত হয় তাহা কৃত নহে। 

মনস]। ভাব্যমাঁনে! হি দৃঢ়তাং যাতি দেহক£। 

দেহভাবনয়। মুক্তে। দেহধশ্মৈর্ন বাধ্যতে ॥ 
যো, বাঁ, উৎ, প্রকরণ । 

মনের ছ্বার! দৃঢ়চিস্তিত দেহ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়; দেহ-ভাবনা হইতে মুক্ত হইলে 
জীব দেহধর্দ শীতাদি দ্বারা পীড়িত হন না। 

ইষ্টার্থে চিরমাবিষ্টং জ্বাপি ধীরস্থিতং হনঃ | 
ভাবাভাবাঃ শরীরোথা নৃপ শক্তা ন বাধিতুং ॥ 

যো, বা, উৎ্, প্রকরণ। 

হে নৃপ, কোন প্রিয় বস্কতে মন স্থিরভাবে চির প্রবিষ্ট হইয়া থাবিলে শরীর 

হইতে উখ্িত যে ভাব ও অভাব বস্ত তাহ! কোন পীড়ার নিমিত্ত হয় ন1। 

ভাবিতৎ তীব্রবেগেন মনসা! যন্মহীপতে । 
তদেব পশ্যত্যমলং ন শরীরবিচেষ্টিতম॥ 

.. যো, বা, উৎ প্রকরণ । 

হে রাজন্, তীত্রষেগ মন দ্বারা চিস্তিত যে বস্ত তাহারই সর্বদা নির্মল দর্শন 
হয়, শরীরক্রিয় বোধ হয় না। 

এককা্য্যনিবিষ্টং মনোধীরসা ভূপতে । 
_ ন চাল্যতে মেরুরিব বজ্রপাতশতৈরপি ॥ 

+ যো, বা, উৎ্, প্রকরণ । 

হে ভূপতে, যেমন শত বজ্রপাত দ্বারাও স্থমের চালিত হয় না, তন্রপ এক 
কার্যে নিবিষ্ট ধীর ব্যক্তির মনকে কোন প্রকারে চালিত. করা যায় ন্/। 



মনঃ-সত্যমশের উপায়। 
মন এব লমর্থং স্যাৎ মনসে। দৃঢ়নিগ্রহে । 

যো, বাঃ উৎ, প্রকরণ। 

মনের নিগ্রহ করিতে কেবল মনই সমর্থ হয় ॥ 

তৃষ্ণাগ্রহগৃহীতানাৎ নংসারার্ণবপাতিনাম্। 
আবর্তৈরুহামানানাৎ বরং স্বমন এব নৌঃ ॥ 

যো, বা, উৎ্, প্রকরণ । 

ংসার সমুদ্রে পতিত ও তৃষ্ণারূপ কুস্তীরকর্তৃক আক্রান্ত এবং পুনঃ পুনঃ 
ভ্রমণনূপ জলাবর্তে ভ্রাম্যমান ব্যক্তির তাহা হুইতে উত্তরণে কেবল স্বকীয় 

:স্বরূপ নৌকাই শ্রেষ্ঠ জানিবে। 

.. ষেধু যেবু প্রদেশেকু মনোসজ্জতি বালবৎ.। 
তেভ্যস্তেভ্যঃ নমুদ্ধত্য তদ্বীজত্বে নিয়োজয়েৎ | 

যৌ, বা, উৎ্, প্রকরণ। 

যে যে বস্ততে বালকের ন্যায় মন নিমগ্র হয়, সেই সেই বস্ত হইতে 
মনকে উদ্ধার করিয়া আদি কারণ যে ব্রহ্গ তাহাতে যুক্ত করিবে। 

অনংশয়ং মহাঁবাহে। মনে] ভুর্নিগ্রহচঞ্চলম্ । 

অভ্য/নেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ শৃহ্যতে ॥ 

৮৮০৭ বৃ সপসম 

* হতো যতো নিশ্চরক্তি মনশ্চঞ্চলমস্থিরমূ। 

ততন্ততে। নিরস্যৈতদাত্সনোব বশং নয়েখ। * গী, ৬। ৯৫। 

মনের চঞ্চল খভাঁবপ্রবুক্ষ বারণ করিলেও বিষয়েতে ধাবমাঁন হয়, অতএব মন যে যে 

বিয়েতে, গমন করিবে, সেই নেই বিষয় হইতে আকর্দণ করিয়া তাহাকে পরমাত্মাতে স্থির 

রাখিবে। . 

বশিষ্ঠদেব রাশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন-_. 
“সমুদ্ধর মনে! রাম মাতঙ্গমিব কর্দনাৎ। ফোগবাশিষ্ঠ। 

হেরা! হন্তবীকে যেপ্রকার কর্দম হইতে উদ্ধার করে, মনকে সেইয়পে উদ্ধার কর। 
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হে অর্জন! চঞ্চলত্বাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত মনকে বশীভূত করা যদিও এক- 
প্রকার অসাধ্য বটে, তথাপি অভ্যাস এবং বৈরাগ্যদ্ার! ক্রমে বশীভূত হয়। 

যথা নিরিন্ধনে। বহ্ছিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি | 

তথ! বৃততিক্ষয়াচ্ছিত্বং স্বযোনাবুপশাম্যতি ॥ 
পঞ্চদশী, যোগাননাঃ। 

যেমন দাহ্তৃণাদির অবসানে অগ্নি স্বয়ং উপশাস্ত হয়, তদ্রপ পুনঃ পুনঃ 
.উপাসনাবশতঃ বৃত্তিক্ষয়ে অস্তঃকরণ স্বয়ং নিগৃহীত হইয়া উপশান্ত হয়। 

ঈশ্বরের প্ররূত ভক্তগণ অজ্ঞান হইলেও আপনা হইতে 
হৃদয়ে জান লাভ করেন। 

ভক্তি মানব আত্মার একটী পরম সম্পত্তি। তক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে 
যত শীপ্র এবং যত সহজ লাভ করা যায়, ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুতেই সেরূপ 
হয়না । * যদিও বিচাররপ জ্ঞান-চক্ষে আমরা ব্র্ষকে অপরোক্ষরূপে দর্শন 

করিতে পারি বটে; কিন্তু ভক্তি দ্বারা আমরা তাহাকে স্পর্শ করিয়। 

থাকি; এবং ভক্তিই তাঁহার সহিত আমাদের পরম আত্মীয়তা! স্থাপন 

করে। ভক্তি ন! থাকিলে কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপস্যা, কিছুতেই 

-সবদয়কে সের্প মধুময় করিতে পারে না। এবং ভক্তির অভাবে যদিও 
জান একধারে বিশ্লাশ প্রাপ্ত হয় না বটে, কিন্তু ভক্তিহীন হইলে কি 
জিলা 

* সাধয়দি মাং যোগেন ন 'সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 

ৃ ন স্বাধ্যায়ন্তপত্ত্যাগো যথা ভক্তির্মোর্জিতা ॥ ভা, ১১। ১৪। ১৯) 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আনাতে নিষ্ঠাযুক্ত মে ভক্তি তাহা স্বারা সাধকগণ 

আমাকে যেরূপ বশীতৃত করেন, কি যোগ, কি জ্ঞান, কি বেদপাঠ, কি তপস্যা, কি দান, 

কি সাচার কিছুতেই আমাকে দেরূপ বশীতৃত করিতে পাঁরে ন1 |, 

ভক্তযাহমেকরা গ্রাশ্ঃ শ্রদ্ধযাত্মপ্রিয়; সতাম্। ভা, ১১1 ১৪। ২*| 

সাধুগণেরপ্রিয় ধনন্বরূপ যে, আমি, আমাকে লোকে কেবল একমাত্র শরদ্ধাযুক্ত ভক্তি 

দ্বারা লাত করিতে পারে; অন্যথা পারে ন।। 



৪৬. মুক্তি এঁবং তাহার সাঁঘন। 

জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপন্তা ইহারা সকলেই ক্রমে ম্লান ও তেজোহীন 
হইয়। পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভক্তিই সাধকের প্রন্কত জীবনী 

শৃক্তি। * বাহাঁদিগের তত্বজ্ঞান জন্মে নাই, তাহাদিগের হদয়েও যদি 
যথার্থ পবিত্র ভক্তির আবির্ভীব হয়, তাহা হইলে সেই ভক্তির প্রসাদে 

তাহার! জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং অন্ান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় যথাসময়ে 
আপন] হইতে লাভ করিয়! কৃতার্থ হন £ এবং তাহাদের সমস্ত প্রতিবন্ধক 

অচিরে ক্ষর প্রাপ্ত হইয়া যায় । ইহার দৃষ্টাস্ত জগতে অনেক আছে। 

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ | 

জনয়ত্যাশ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহেতুকম্ ॥ 
্ ভা, ১।২।৭। 

ঈশ্বরবিষয়িণী ভক্তির সহযোগে শীত্ই বৈরাগ্য এবং ভ্ঞান স্বয়ং উৎপাদিত 
হইয়া থাকে! 

তন্মান্মন্তক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাঁতবনঃ | 
নজ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যৎ প্রার়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ | 

ভা, ১১। ২০ অধ্যায় । 

অতএব আমার ভক্তিযুক্ত যোগাশ্রিত যৌগিগণ নিশ্চয়ই আমার আত্মন্বরূপ। 
যদিও তাহাদের জ্ঞান অথবা! বৈরাগ্য ন জন্মিয়া থাকে, তথাপি এই ভক্তি 
প্রযুক্ত তাহাদিগের বিশেষ কল্যাণ হয়| 

* কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন-__ 

“আমি তক্তির জোরে কিন্তে পারি ব্রদ্ধময়ীর জমিদারী" | * 

তিনি আরও বলিয়াছেন-- 

“সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী” । 

রী 

প্রসাদ-প্রসঙ্গ | 

+ কপিলদেব তদীয় জননী দেবহুতিকে কহিয়াছিলেন-_ 
ন ধুজামানয়! তক! ভগবত্যখিলাযুনি। 

। সদৃশোহস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনা ত্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ভা, ৩। ২৫। ১৯। 
অধিলাত্মা তগযানে ভক্তিযোগের সমান যোগিকগাণের ব্রক্মসিদ্ধির দিমিত্ত শুতদায়ক পন্থা 

আর দ্বিতীয় নাই। 
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নারদ.পঞ্চরাত্র-নামক গ্রন্থে প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ এইরূপ লেখা আছে 

অনন্যমমত। বিষ মমতা! প্রেমনঙ্গ তা । 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীম্মগ্রন্বাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 

যখন অন্ত কোন বিষয়ের প্রতি মমতা না থাকিয়া একমাত্র পরমেশ্বরের 

দিকেই সমগ্র হৃদয় প্রধাবিত হইয়া থাকে, তখনই সেই প্রেমসংযুক্ত 

ঈশ্বরাসক্তিকে প্রকৃত ভক্তি শবে কহ! যায়। ইহ! ভীন্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব 
এবং নারদ 'গ্রভৃতি ভগবদ্তক্তগণ একবাক্যে বলিয়াছেন । 

কপিলদেব তদীয় জননীকে চারিপ্রকার ভক্তিযোগের কথা বলিয়া- 

ছিলেন) যথা, লোকে হিংসা! গর্ব এবং মাৎসর্য্যের উদ্দেশে ভেদদর্শী 
হইয়া যে আমার অচ্চনা করে, তাহার নাম তামস ভক্তি। মাল্য, চন্দন 
ও বনিতাদি বিষয়, ধ্রশ্বর্য্য এবং যশঃ এই সকলে অভিসন্ধি রাখিয়া! মনুষ্য 

ভেদদর্শা হইয়া যে আমার পুজ! করে, তাহার নাম রাজস ভক্তি। আর 
পাপক্ষালন এবং ভগবানে কন্মসমর্পণের উদ্দেশে, অথবা “ক্র অবস্থ 

কর্তব্য”, এইরূপ অভিসন্ধিতে মনুষ্য ভেদদর্শনপূর্ববক যে আমার পুজা করে, 
তাহার নাম সাত্বিক ভক্তি। (এই ত্রিবিধ ভক্তিই সণ্ডণ; এতস্তিন্ন নিগুণ 
ভক্তি আছে ।) পুরুষোত্তম এবং সর্ধভূতের হৃদয়শায়ী আমার গুণকথন 

শ্রবণ মাত্রেই যে, মন, সাগরের প্রতি গঙ্গাজলপ্রবাহের সভায়, আমার প্রতিই 
নিরন্তর ধাবিত হয়, এবং এক মুহূর্তের নিমিত্বও বিচ্ছিন্ন হয় না, তাহারই 
নাম নিগুণ ভক্তিযোগ *; তাহাতে কোন ফলের কামনা বা তেদ্তান, 

্ হা কা লব দি ঈপ গোবামী তত নভম ন নামক গ্রন্থে 
এইরূপ, লিখিয্লাছেন-_ £ 

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিকপজ্ায়তে | 
শাসনেনৈব শান্তস্য সা বৈধী তির্র্চ্যতে ॥ 

ভ, র, সি, ১ম, ৩। 

বৈধতক্তযধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনা'বধি । 

তত্র শান্ত্রং যথাতর্কমনুকুলমপেক্ষতে ॥ 
ভ, র, সি, ১ম, ১১৭। 

খন রাগবিরহিত হইয়া কেবল শার্্রশা্নই প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই বৈধ হত উদ্রেক 

হয়। বৈধভক্কি-অধিকানী ব্যক্তির যেপর্যযস্ত ভাবের আবির্ভাব না হয় ততদিন তাহার শাস্স 



৪৮ মুক্তি এবং তাহার লাধন। 

নাই। যে সকল ব্যক্তি আমাতে এইরূপ ভক্তি করেন, আমি তাহাদিগকে 
আমার সহিত এক লোকে বাস, আমার সমান খরশ্বর্ধ্, আমে নিকটে 

বাস, আমার সমান রূপ এবং আমার সহিত একত্ব, দান করিতে বারংবার 

প্রীর্থনা! করিলেও তাহার! গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন না। কিন্তু যাহাতে 

আমার সেবা করিতে সমর্থ হন, তাহার] তাহাই প্রার্থনা করেন। এই 
সকল কারণেই লোকে ভক্তি যোঁগকে পরম পুরুষার্থ কহিয়া থাঁকে। 

আমার ভক্ত এ ভক্তিযোগ দ্বারাই গুণন্রয় অতিক্রম করিয়। ব্রঙ্গত্ব প্রাপ্ত 
হন। * 

রাতের 

উপাসনার উপকারিত]। 
শিশুসস্তানের পক্ষে তাহার মাতৃস্তন্ত যেরূপ, উপাসনার দ্বারা! যে অমৃত 

পান করা যায় আত্মার পক্ষে তাহাঁও ঠিক সেই প্রকার। উপাঁসন! দ্বার! 

এবং অনুকুল যুক্তির অপেক্ষা থাকে; কিন্তু তক্তির ভাব উপস্থিত হুইলে এরূপ লোভবিরহ 

উপস্থিত করে যে, তৎকালীন শান্বীয় শাসন কিংবা যুক্তি অথবা কোন ব্যক্তির অনুকুলতা 
পুতি কোন বিষয়েরই অপেক্ষা! করে না। 

« তভিসন্ধায় যন্ধিংসাং দত্ত মাৎসর্ধ্যমের বা। 

সংরম্ভী ভিন্নদ্ক্ ভাবং ময়ি কুর্ধ্যাৎ স তামসঃ॥ 

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ এর্য্যমের বা 

অর্চাদাবর্চয়েদ্ যে! মাং পৃথগৃভাবং স রাজসঃ ॥ 

কর্্দাণি হরিমুদ্দিশ্য পরম্মিন্ বা তদর্পণম্। 

ধজেদ্ যষ্টব্মিতি বা পৃথগৃভাষঃ স সাহ্বিকঃ ॥ 

মদ্গ,ণশ্রতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। 
মনোগতিরবিচ্ছিন্ন! যথা গঙ্গাম্সোহদ্বুধো ॥ 

লক্ষণং ভক্তিযোগন্য নিুপস্য হ্যদাহতম্। 
: অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষৌত্বমে ॥ 
সালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্য-সান্ষপ্োকত-মযাত। 

দীয়মানং ন গৃক্ৃন্তি বিনা মৎসেবনং জলাঃ ॥ 
৭ সা টা সং ওত ৩। ২৭1 ৮-৮১৬ 



উপাসনার উপকারিতা । | ৪৯ 

আমাদিগের আত্মা ক্রমশঃ অধিকতর দ্রট়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, এবং 
অসংখ্যপ্রকার বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিয়াও উন্নতির পথে যাত্রা করিতে 

সমর্থ হয়। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মার যাহা কিছু 
প্রয়োজন হয়, উপাসনা দ্বারা অতি সহজে সে সমস্তই লাভ কর! যায় । 

অধিক কি, উপাঁসনাই আত্মার সর্বস্ব । যাহাতে আমর! সর্ধদ1 উপাসনা 
করিবার অধিকার পাই, তজ্জন্তও পরমেশ্বরের নিকট সর্ধদা আমাদের 

প্রার্থনা করা আবশ্বাক | * 

উপাসনন্য সামর্ধাৎ বিদ্যোৎ্পত্তির্ভবেতৃতঃ | ণ' 

পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ ১৪২। 

উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। | 
এবমাত্সারণৌ ধ্যানমথনে সততৎং কৃতে। 

উদ্দিতাবগতিত্বালা সর্ধাজ্ঞনেন্ধনৎ দহেৎ ॥ 
আত্মবোধ। 

আত্মরূপ অরণিকাষ্টে যেজ্ঞকাষ্টবিশেষে) সর্বদা ধ্যানরূপ মথনক্রিয়া করিলে 
জ্ঞানরূপ অগ্নি উদ্দিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞাঁনরূপ কাঁষ্ঠকে দগ্ধ করে। 

এতদ্ব্যতীত পরমেশ্বরের উপাসন। দ্বারা আমাদের চিত্ত যে প্রকার নির্মল 

ভাব ধারণ করে সেরূপ আর কিছুতে হয় না। যথা, 
সস 

,.* ঈশা বলিয়াছিলেন, উপাসন। আমাদের নিজম্ব নহে, উপাসনার জন্যও আমরা ঈখরের 

নিকট ণী। 

এ: ,তেষাং সতর্তযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্কম্। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে॥ 

ঢ্েষ।মেবাঞুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তম2। 

নাশয়াম্যাত্ভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ 

গী, ১০1 ১০-১১। 

বাছারা নিরস্তর উদ্যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্র্বক ভজন করেন, তীাহার্দিগকে আমি সেই জ্ঞান- 

রূপ উপায় প্রদান করি যদ্বার! তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। এযং তাহাদের শ্রতি অনুগ্রহ 

করিয়া তাহাদের বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্র্বক তাহাদের অজ্ঞানজন্য যে অন্ধকার তাহাকে আমি 

দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপ দীপ দ্বার! নষ্ট করি। অর্থাৎ তাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া! মুক্তি দিই । 

স্ 



০ মুক্তি এবং তাহা'র সাধন । 

বিদ্যাতপঃ প্রাণ নিরোধ মৈত্রী 
তীর্থাভিষেক ব্রতদান জপোঃ। 
নাত্যন্ত গুদ্ধিং লভতেহমন্তরাত্ম। 
যথ। হদিস্ছে ভগবত্যনন্তে ॥ ভাঁ, ১২।৩। ৪৮। 

আঅনস্ত পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পাঁরিলে মানবের অন্তরা! যে 

প্রকার অত্যন্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে প্রকার আত্যন্তিক শুদ্ধি কি বিদ্যা, কি 

তপস্যা, কি প্রাণনিরোধ রূপ যোগ সাধন, কি সর্বভূতে মিত্র ব্যবহার, কি 
তীর্থসেবা, কি ব্রত, দান বা! জপ কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারে না । 

যথ। হেন্সি স্থিতে বহ্ছি ছুর্বণৎ হস্তি ধাতুজমূ। 
তখৈবাত্বগ্তে। বিকুর্ষোখিনামশুভাশয়ম্ ॥ 

ভাগবত । 

অগ্নিযে প্রকার স্বর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে স্ুবর্কে বিশুদ্ধ করে (অর্থাৎ 

তাআ্রাদি-ধাতু-মিশ্রণজনিত স্বর্ণের যে মলিনতা, তাহাকে বিনাশ করে), 
পরমেশ্বরও সেইরূপ যোগীদিগের হৃদয়ে 'আধির্তি হইলে তাহাদিগের হৃদয়ের 
সমস্ত মলিনতা (অশুভ বাসনাদি) বিদূর্নিত করেন । * 

অনাত্ববুদ্ধিশৈথিল্যং ফলৎ ধ্যানাদ্দিনে দিনে । 
পশ্যন্পপি ন চেৎ ধ্যায়েৎ কোহপরোহম্মাৎ পশুর্বদ | 

আম্মাতে স্বাভাবিক ঘে অনাম্মক্ঞান ধ্যান দ্বারা ক্রমশঃ তাহা অপনীত হয়; 
এইরূপ ফল দেখিয়াঁও যে ব্যক্তি ধ্যান না করে, তাহা অপেক্ষা পণ্ড আর 

কেআছে? রর | ্ 

দেহাভিমানং বিধ্বস্য খ্যানাদাতানমদ্বয়ম্। 

পশ্যন্ মর্ডে্াহস্বতো ভুত হ্যতর ব্রহ্ম সমঙ্সুতে | 
পদ, ৯১ ১৫৬--১৫৭। 

* পুংসাং কলিকৃতা ন্দোখাল্ররব্য দেশাঝ্স সংভবান্। 
সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ভাঁঃ। ১২ ৩। ৪৫| 

ভগবাদ্ পুরুযোত্তস চিন্তে সংস্থাপিত হইলে মনুষ্যগণের কলিকৃত এবং প্রব্য দেশ ও আত্মা 

হইতে সমুডূত সমস্ত দোষ হরণ করেন। 



উপালনার উপকারিতা | | ৫১ 

দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া! ধ্যান দ্বারা অদ্বিতীয় পরমাক্সাকে প্রত্যক্ষ করতঃ 

জীব সকল অমৃত হয় এবং ইহলোঁকেই ত্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। 

ধ্যাত্বৈবমাত্বানমহর্নিশৎ মুনি- 
সতিষ্ঠেৎ সদা মুক্তলমস্তবন্ধনং | 

রাঁমগীতা। 

মননশীল ব্যক্তি অপরোক্ষরূপে অন্্ভূত আত্মাকে দিবানিশি ধ্যান করত 
কামক্রোধাদি নমুদয় হৃদয়গ্রন্থি ছেদনপুর্বক জীবন্দুক্ত হইয়া অবস্থিতি 

করেন। 

নিফামোপাননান্ম,ক্তিস্তাপনীয়ে মশীরিতা। 
পদ, ৯। ১৪৩।, 

নিষ্কাম উপাসনা হইতে যে মুক্তিলাভ ঘটে, ইহা তাঁপনীয় শ্রুতিতে 
বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে । 

উদ্ভবো যর্য'ধর্মার্থো ধর্মো জানার্থ এব চ। 
জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোগার্থ, সোহচিরাৎ পরিমুচাতে ॥ 

কু, ত, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস । 

এই দেহের উৎপত্তি ধর্মের জন্য হইয়াছে, ধর্মও জ্ঞানের জন্য হইয়াছে, 
এবং জ্ঞানও ধ্যানযোগের নিমিত্ত হইয়াছে, কারণ ধ্যান দ্বারা জ্ঞানী 

শীপ্বই মুক্তি প্রাপ্ত হন । 

ন ধ্যানঞ্ধ্যানমিত্যানুরধযানং শুন্যগ্রতৎ মনঃ | 
তস্য ধ্যানগ্রমাদেন মৌখ্যৎ মৌক্ষ্যৎ ন সংশয়ঃ ॥ 

জা, স, তন্ত্র। 

ধ্যানকে ধ্যান বলি না, কিন্তু শুন্তগত যে মনঃ তাহাই ধ্যান, কেনন! 
সেই ধ্যানের প্রসাদে জীবের নিঃলন্েদহ মোক্ষজনিত্ত সুখ লাভ হয় 



উপাসন!। 

সাধক চিরদিনই সঙচ্চিদানন্দশ্বরূপ পরব্রহ্ধের উপাসন। করিবেন) 
প্রাণ থাকিতে উপাসনা হইতে কখনও বিরত হইবেন না। 

আপ্রয়াঁণাভত্রাপি হি দৃষ্টং। | 
বে, সু, ৪1 ১।১২। 

মুক্তি পর্য্যস্ত আত্মার উপাঁসন! করিবেক। জীবন্ুক্তি লাভ হইলে পরেও 

পরমায্মার উপাসন। করিবেক, এমত বেদে দেখিতে পাওয়া! যায়। 

উপান্তীনাং যাবদিচ্ছমারৃত্তিঃ স্যাছুতাস্বতি | 

উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পভের্যাবদিচ্ছৎ নতুপরি ॥ 

অন্ত্যপ্রত্যয়তোজন্ম ভাব্যতস্তত্প্রসিদ্ধয়ে । 

আম্ৃত্যাবর্ভনং ন্যায্যং সদ] তদ্ভাঁববাক্যতঃ ॥ 

বে, সা, ৪1 ১। ৮ অধিকরণ। 

উপাসনার অনুষ্ঠান যত দ্বিন ইচ্ছা! তত দিন করিবেক, কি মরণ পর্য্যস্ত 

করিবেক? এইরূপ সন্দেহে-যত কালে উপাসনার অর্থনিষ্পত্তি হয় 
অর্থাৎ একাগ্রতা জন্মে, তত দ্দিনই বথা ইচ্ছা! উপা'সন! করিবেক- ইহা! পুর্বব- 
পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, অন্তকীলেমনে ঘে ভাব উদিত হয় পরলোকে 

সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু তাহার সিদ্ধির নিমিতে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপাসনা 
কর্তব্য । এ . 

সমস্ত দিবস অন্ঠমনস্ক থাকিয়া! কেবল মাত্র একবার বা কোন দিবস 

ছুইবার উপাসনা "করিলে তন্দারা মুক্তি হওয়া অমস্তব। , পুনঃ পুনঃ 
উপাসনা! করা চাই এবং সমস্ত সময় উপাসনার ভাবে মগ্র থাক আবশ্তক 3 
কারণ সামান্ত উপাসন। দ্বারা মুক্তি হয় না । যথা, 

সর্বদৈবমুপা মীত যাবদ্ধিমুক্তিঃ। 
শ্রুতিঃ। 

মুক্তি পর্থ্যস্ত সর্বদা আত্মার উপাসনা করিবেক। 



উপাসন] | ৫৩ 

মুক্তা অপি হোনমুপাসতে। শ্রুতিঃ : 

জীবন্ুক্ত ব্যক্তিরাও ইহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন । 

ন সামান্যাদপুযপলব্বেস্বভুাবন্ন হি লোপাপত্তিঃ | 
বে, সু, ৩৩।৫২। 

সামন্ত উপাসনা করিলে মুক্তি হয় না, যে হেতু সেই উপাসনা হইতে 
মুক্তির কারণ তত্বজ্ঞান অথব! উৎকৃষ্ট যে বদ্ধলোক এই ছয়ের একটীও 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এইরূপ শ্রুতিতে এবং স্থৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে। যেমন 
মহ আঘাতে মর্মভেদ হয় না বলিয়! মৃত্যু হয় না, কিন্তু দৃঢ় আঘাত 

হইতে মর্খভেদ হইয়া মৃত্যু হয়, সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হুইতে জ্ঞান জনিয়! 
মুক্তি হয়। সামান্ত উপাঁসনায় মুক্তি হয় না। 

দাঁড়াইয়া কিংবা শয়ন করিয়া আত্মবিদ্যার উপাসনা করা অপেক্ষা 
উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা কর! অধিক প্রশস্ত । 

 আসীনঃ সস্তবাঁৎ। 

বে,স্য, 81১। ৭ 

উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা! করিবেক; যে হেতু শয়ন করিলে নিদ্রা উপস্থিত 
হয়, আর দ্াড়াইলে চিত্তবিক্ষেপ * জন্মে । 

ধ্যানাচ্চ। 

বে, কু, ৪1১1৮ । 

ইউর না বসিলে ধ্যান হইতে পারে না । 1 

 » অধর দ্ধ বসকে অবলহ্ধন কযিতে সমর্থন হইয়া অস্তঃকরণবৃত্তির 'যে অন্ত অবলম্বন 

হয়, তাহার ন$ম বিক্ষেশ। 

+ কোন কোন দুর্ব্বালীবিকারী ভ্রাতার যুখে সময়ে সময়ে এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া 

ঘাঁয় যে “যাহার রূপ নাই, আকার নাই, তাহার কি ধ্যান করিব ?' তীহাদিগের প্রতি 

বক্তব্য এই যে, যদি নিরাকার পরব্রন্মের উপাসনা করিতে তাহাদিগৈর প্রবৃত্তি জন্মিয়! থাকে, 
তবে তাহারা যথাশক্তি ডাহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করিবেন । যথা, ১ 

“তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে! দেবস্য ধীমহি।” গায়ত্রী । 
আমর! জগত্প্রসবিত। পরম দেবতার উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং শক্তি ধ্যান করি । 



৫৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন 1 

এ অচলতবং চাপেক্ষ্য ! বে, স্থ, 81১৯ 

বেদে কহিয়াছেন, পৃথিবীর স্থাঁয় হইয়া ধ্যান করিবেক, অর্থাৎ উপাসনার 
কালে চঞ্চল হইবেক না।* কারণ উপাষনার সময় সম্পূর্ণ স্থির ভাবে না 
থাকিলে উপাসনা হয় না । 

ত্সরন্তি চ। বে, সঃ ৪1১। ১০ | 

স্বৃতিতেও উপবিষ্ট হইয়! উপাসনা করিবেক এমত কথন আছে। 

ব্রদ্ষোপাসনাতে স্থান বা সময়ের কোনরূপ নিয়ম নাই | 1 

পিতামহ ব্রহ্ম! এইক্ধপে পরব্রক্ষের স্তব করিয়াছিলেন 

স্থিতং সর্বত্র নির্নিপ্তমাত্মরূপং পরাৎপরমূ। 
নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরপং নমাম্যহম্ ॥ ব্র, বৈ, পুরাণ। 

বিনি আত্মরূপে অলিপ্তভাবে সর্ধজ্ত বিদ্যমান আছেন, ধাহার তুল্য বস্তু অথবা বাঁহা অপেক্ষা 

শ্রেষ্ট বস্তু আর কোথাও কিছু নাই, সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোরপে বিদামান, 

পুরুষকে বাঁর বার নমন্ধার করি । 

* স্থিরবাসনে। তবেন্সিত্যং চিস্তানিদ্ৰাবিবর্জিতম্। 

আশু সজায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতম্ ॥ জ্ঞা, স, তন্ব। 

শিষ বলিয়াছেন, প্রতিদিন স্থিরাসনে উপবিষ্ট হওত চিস্তা এবং নিপ্রাবিবর্জিত হইয়া 
উপাসন। ও ধ্যান করিবেক। তাহা হইলে অল্পকালের ময্যেই ব্রন্মযোগী হইতে পারিবে, 

ইহার কদাঁচ অন্যথ! হইবে না । 
+ পরত্রদ্গের উপাসনায় একমাত্র কেধল চিত্তের নির্মলতাই বিশেষরূপে আবশ্ঠক হয় । 

নতুবা স্বান, উপবান, কোঁন বিশেষ দিকাদির আশ্রয়, কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম, অথবা 

উপাননা-কালে গাল-বাদ্যাদি অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি কোনরূপ বাহ্যানুষ্ঠানের নিয়ম «দ্হাতে নাই। 

খা, ভগবান্ মহেশ্বর পার্্বতীকে বলিয়াছিলেন-- 

বাচিকং কাযিকং বাপি মানসং বা যথামি। 
আরাধনে পরেশন্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ 'মহানির্বাণতন্ত্র ৩৭৫ । 

অন্নাতো ব। কৃতন্নানো ভূক্কো বাপি বুভুক্ষিত:। 

পুজয়েৎ পরমাস্মানং সদা নির্শলম।নসঃ ॥ ম, নি, তস্ত্র ৩,৭৮। 

নায়াসো নোপবাঁপশ্চ কায়ক্রেশো ন বিদ্যতে। 

নৈবাচারাদিনিয়মো৷ নোপচারাশ্চ ডুরিশঃ ॥ 

ন দিকৃকালবিচারোইস্তি ন মুত্রান্তানসংহতি: | . 

যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কো হন্যমাশ্রয়েৎ॥ ম, নি, তন্ত্র ২। ৫৩-৫৪। 



উপাগন। ।*- | ৫৫ 

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। 
বে,সু, ৪1১1১০। 

যে কোন স্থানে চিত্ব স্থির হইবে সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক। 

চিভন্যৈকাগ্রসম্পাঁদকে দেশে উপাঁসীত। 
বে, সা, । 

যেস্থানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে উপাঁসন! বিধেয় । 

বাহাদিগের উপাসনার অভ্যাস নাই এবং ধাহাদিগের হৃদয়ে প্রকৃত 
ভক্তির আবির্ভাব হুয় নাই, তাহাদ্দিগের পক্ষে উপাঁসন! প্রথমতঃ কষ্টকর 
বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সেই সময় সাধক যদ্যপি কই্কর ভাবিয়া উপাসন! 

পরিত্যাগ না করেন, তাহ! হইলে অতি অল্প দিনের অভ্যাসেই তিনি 

তাহার স্বাহুতা অনুভব করিতে পারেন; এবং পরিণামে তিনি উহাতে 
এতদূর আনন্দ লাভ করেন যে, জগতের কোন পদার্থের সহিতই তিনি 
আর উহাকে বিনিময় করিতে চাহেন ন|। 

ভগবান্ শ্রীক্ষষ্ণ অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন ;-- 
অভ্যাসাত্রমতে যত্র ছুঃখাস্তঞ্চ নিষচ্ছতি | 

যত্তদরগ্রে বিষমিব পরিণামেহস্বতোপমম.। 

তৎ সুখং সাভ্িকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধিপ্রাদজম. ॥ 

| গী, ১৮। ৩৭। 

যাহা বিষয়ক্বখের স্তাি হঠাৎ প্রীতিজনক নহে অথচ অভ্যাসাধীন হইলে 
 রুমণাফাগ্য হয়"এবং.যে সুখে রত হইলে সর্বতোভাবে ছংখ বিনাঁশ পায়, 
এবং যে সুখ প্রথমে মনঃপ্রভৃতিকে ,দমনকরণে ছুঃখজনকের ন্তায় হয় কিন্ত 
পরিণামে অমৃতের কর্ম করে, সেই সুখ সাত্বিক, তাহা পরমাত্মবিষয়ে 
নির্মল বুদ্ধি প্রসাদে জন্মে । 

পরবুন্দের উপাসনায় ধুপ, দীপ, পুষ্প চন্দন অথবা নৈবেদ্যাদি কোনরূপ বাহ্বস্ত প্রদানেরও 

ব্যবস্থা নাই, যথা ভগবান্ মহেশ্বর বশিষ্ঠদেবকে বলিয়াছিলেন ; “অতত্বজ্ঞ বিলাসী ব্যক্তি 

অন্নপানাদি ভোগসস্তার দ্বারা, এবং তত্বজ্ঞ ব্যক্তি বোধ দ্বাক্না, আত্মাকে অর্চনা! করিৰেক ।% 

যো: বা, নি, প্রকরণ। 



৫৬ মুক্তি ধরব তাহার মাধন। 

,  মহধি ব্যাস বলিয়াছেন-_ 
| স্যাৎ কুষ্ণনামচরিতাদিনিতাঁপবিদ্যা- 

পিতোপতপগ্তরসনস্য ন রোচিকৈব। 
কিস্বাদরাদনুদিনং খলু সেবয়ৈব 

স্বাদ্বী পুনর্ভবতি তদ্গদমূলহস্ত্রী 
পিত্তহ্ষ্ট হইলে জিহ্বায় সিতা! অর্থাৎ চিনিও ভাল লাগে না, তিক্ত লাগে; 
কিন্ত যদি আদরপূর্ববক ওষধসেবনের ন্তাঁয় প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়! 

তাহার সেবা (ভক্ষণ) করা যায়, তাহা! হইলে, তন্বারা সেই পিত্তদোষ 
নিবারিত হইয়। ক্রমে তাহাঁতেই রুচি জন্মে এবং তখন তাহার সম্যক্ 
স্বাদুতা অনুভূত হয়। এইরূপ অপবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়ামোহে 

সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরধ্যান ভাল লাগে না, কিন্ত তাদুশ মনুষ্য যদি (ভাল ন৷ 
লাগিলেও) যত্রপূর্বক কিছু কিছু করিয়৷ প্রতিদিন তাহার সেবা করে, 

তাহ! হইলে সেই ভাল না লাগার কারণ অজ্ঞান বা মায়ামোহ বিধ্বস্ত 
হইয়। গির। ক্রমে তাহার মনে ঈশ্বরধ্যানের স্বাহ্তা অনুভূত হয়। 

ভ ইচ্ছ! ও..ব্রহ্মবিচার। 
ভগবাঁন্ বশিষ্টদেব এইবপ ব্রহ্মবিচারকে মোক্ষদ্বারের অন্যতম দ্বারপাঁল- 

স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন *। বস্ততঃ যিনি প্রকৃত:তত্ব অবগত-হইবার* 
০ 

এ 

* মোক্ষত্থারে দ্বারপালাশ্চর্ধারঃ পরিকীর্ধিতাঃ।- 
শসে! বিচারঃ সন্তোষ-শ্চতুর্থঃ সাধুসঙগমঃ॥ ১। 

এতেহম্বেষ্যাঃ প্রযত্বেন চত্বরে! ছৌ ভ্রয়োইথব]। 
জ্রারমুদঘাটয়ন্ত্যেতে মোক্ষে রাজগৃহে যথা ॥ ২। 
একং বা সর্ব্বযন্েন সর্ধমুাৎহজা সংশ্রয়েৎ। 

একম্মিন্ বশগে ব্বাস্তি চত্বারোহপি বশং ততঃ ॥ ৩। 

যো, বা, যু, ব, প্রকরণ । 



শুভ ইচ্ছা ও দ্ষবিটার । ৭. 

জন্ত যথার্থ যত্বশীল হন এবং শত ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে আপনার অস্তত্বে” 

সর্ধদা তদ্ধিষয়ক বিচার করিতে থাকেন, তিনি অচিরেই আপনার ০৪৪ ূ 
পদার্থ লাভ করিয়। কৃতার্থ হন । 

সদ্ধর্মস্যাৰবোধায় যেষাঁং নিব দ্ধনী মতিঃ | 

অচিরাদেব সর্ধর্থঃ সিদ্ধতোষামভীপ্বিতঃ ॥ 
নারদীয় পুরাণ । 

যে সাঁধু-ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তি পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে বিশেষ ইচ্ছুক 
হন, অতি শীত্রই তাহার সেই পবিত্র অভিলাষ পূর্ণ হয়। 

এইরূপ শুভ-ইচ্ছ1-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ব্রহ্মবিচার আপন! হইতেই উপ- 
স্থিত হইয়া! থাঁকে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মতত্বজ্ঞানের যে ৭্টী অবস্থা: 
বর্ণন! করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিষয়টী অতি স্বন্দররূগে বর্ণিত, আছে ।* 

মোক্ষদ্বারে চারি দ্বারপাল আছেন, ঘথ। প্রথম শম, দ্বিতীয় ব্রন্ধাবিচার, তৃতীয় সম্তোষ, 

চতুর্থ সাধুসঙগম | ১। 
যত্বপূর্র্বক এই চারি দ্বারপালের সেব1 করিবেক, অশক্ত হইলে তিনের অথবা ছইএর 

সেবা অবশ্য করিবেক; কেন না রাজগৃহে যেমত ছ্বারীর উপাসনা করিলে তাহারা খার 

উদ্ঘাটন করে, সেইরূপ এই চারি দৌবাদ্িকের উপাসনা! করিলে মোক্ষে প্রবেশ করা! 

যায়।২। 

অখব!| নিকৃষ্ট পক্ষে সকল ত্যাগ করিয়া এই চারি দ্বারপালের মধো একজনকেও 

আশ্রয় করত সেবা করিবেক, যে হেতু একজন বশ হইলেও ক্রমে চারিজন বশতাপন্ন হইতে 

পারিবে। ৩1 , . 
* কোন ব্ক্তির জীবনে যখন প্রথম পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ সর্বপ্রথমে যখন ফোন সংসার- 

'স্ায়ীমুদ্ধ সনুষ্য মুজিপথের ' প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাহার মনে ম্বতঃ এইরূপ ভাবের 
উদয় হয় যে “আমি কেন মূঢ়ের ন্যায় অজ্ঞান্নাচ্ছন্ন হইয়া আছি, আমি শাস্ত্র ও সংসঙ্গ ত্বারা 
নিশ্চয়ই জীবনেত্র উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিব”। সাধকের জীবনে সর্বপ্রথম এইকপ যে দৃঢ় 
ইচ্ছার উদয় হয় তাহারই নাম শুভেচ্ছা বা প্রথম জ্ঞানভূমি | 

এইরূপ শুত-ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে আপন! হইতেই সদসৎ-বিচার আরম্ভ 'হইয় 
থাকে, এবং ধবীরভাঁবে সাধক যখন এইরূপে আপনার হৃদয়ে ব্রক্মবিষয়ক বিচার করিতে 

থাকেন, তখনই তাহাকে বিচারণা ব! দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি কহে। 

এইকপে মনের মধ্যে বিচার করিতে থাকিলে ক্রমে সাধকের মনের স্থুলত্ব নষ্ট হইয়। 
তনুতাঁ অর্থাৎ যে হুল্ত্ব হয় তাহারই নাম তন্ুমানসা বা তৃতীয়া! জানতুমি। 

৮ 



৫৮ মুক্তি 'এবং তাহার সাধন | 

কোহহৎ কথমিদঞ্চেতি যাঁবন্নান্তারিচারিতম্ । 

সংবারাড়ম্বরং তাবদন্ধকারোপমং স্িতমূ | 

যো, বা, স্থিতি প্রকরণ। 

আমি কে, এবং কি প্রকারে কোথা হইতে এই জগৎ হুইল, এই প্রকার 
বিচার যাঁবতপর্ধ্যস্ত অস্তঃকরণে উদ্দিত না হয়, তাঁবৎপর্য্যস্ত অদ্ধকারের হ্যায় 

এই সংসারের আড়ম্বর বিদ্যমান থাকে। 

অনষ্টমন্ধকারেযু বুতেজঃসুজুন্তিতম্ 1 
পশ্যতাপি ব্যবহিতং বিচারচাঁরুলোচনম্ | 

যে জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শনাভাব অন্ধকারেও হয় না এবং অগ্র্যাদি ভ্েেজঃ- 

সমৃহমধ্যে বীহার তেজঃ অতিশয় ভূ্তিত, তিনি ব্যবহিত হইলেও জ্ঞানী 
ব্যক্তি বিচাররূপ স্থন্দর চক্ষু দ্বারা তাহাকে সর্ধদ1 দর্শন করেন। 

সমুদ্রস্যেব গাশীর্ধ্যৎ স্থ্র্ধযৎ মেরোরিব স্থিরম. | 

অন্তঃশীতলত চেন্দোরিবোদেতি বিচারিণঃ ॥ 

যেব্যক্তি ব্রহ্মবিচার করেন তাহার অন্তকরণে সমুদ্রের সায় রী গুণ 

এবং সুমেরুর স্ঠায় স্থিরত আর চন্দ্রের হ্তার শীতলত1 উদিত হয় 

গচ্ছতস্তিষ্ঠতে! বাপি জাগ্রতঃ স্পতভোইপি বা। 

ন বিচারপরং চেতে স্যাম ম্থৃত. উচ্যতে ॥ 
(যো, বা, ডিপ, প্রকরণ । 

তদনস্তব আম্মা! অত্যর্থ শির্দন ইয়া উঠিলে ব্্গই একমাত্রনিত/বস্ত, তদতিরিজ্ত 

সকলই অনিত্য ও শসার--এইরগ নিশ্চয় বোধের উদয় হয়; এবং ইহারই নান সত্বাপত্তি 

ধা চতুর্থী জ্ঞানতূনি 

. তদনস্তর ক্রমে এই তশ্বভাব দৃঢৃতী প্রাপ্ত হইলে নিষয়েতে অসংসর্গজনক যে সত্ব গুগ 
প্রাপ্তি হয় এবং তদ্দারা। যে চমৎকার ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই অসংসত্তি নামে পঞ্চমী 

জ্ঞানচুমি জানিবে। 

এতদ্যতীত বর ছুইটা জ্ঞানভূমি আছে। অনাবস্ঠক-বে!ধে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম না। 



শুভ ইচ্ছা ও ত্রন্ধবিচার | ৫৯ 

ঘাঁহার চিত্ত গমন-কালে স্থিতি-কালে জাগ্রত-অবস্থাতে এবং স্বপ্ীবস্থাতে) 
সর্ধদ! ত্রহ্মবিচারাসক্ত না হয়, সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিতের মৃত কহেন ।* 

ধাহাঁদিগের মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, ষাঁহার। তন্ন তন্ন করিয়া! সকল 

বিষয় আপন মনের মধ্যে বিচার করিতে না পারেন, তাহাদ্িগের তাদৃশ 
দুর্বল হৃদয়ে কোন গভীর বিষয় কখনই দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না। 
তাহা'দিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্য আঘাতেই একেবারে নষ্ট হইয়া 
যায়। স্থতরাং সাধকের পক্ষে চিন্তাশীল হওয়! বিশেষ প্ররোজনীয় । 

* ষাহার মন যথার্থ চিস্তাণীল নহে, যিনি আপনার অন্তরে গভীর বিষয় 

সকল তন্ন তন্ন করিষ! বিচার করিতে পারেন না (অথবা করেন না) তিনি 

রাশি রাঁশি পুস্তক পাঠ করিলেও প্রকৃত তন্বজ্ঞান-লাভে বঞ্চিত থাকেন 

এবং অন্য ব্যক্তি যদিও তাদৃশ উচ্চ শিক্ষা ন! পাইয়া! থাকেন, কিন্তু যদি 
তাহার মন বথার্থ চিন্তাধীল হয়, এবং সত্যলাভের জন্য পিপাস্্র হইয়া যদি 

তিনি আপনার অন্তরে নিজ অভিলধিত বিষয়সকল সর্বদা বিচার করিতে 

অভ্য'স করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি উপযুক্ত অবসরে জ্ঞান লাভ 
করি কতার্থ হইতে সক্ষম হন। পরমেশ্বরের ইচ্ছা ক্রমে যথাসময়ে ছুল্ল'ভ সত্য 
সকণ আপন] হইতে তাহার হৃদয়ে আসিয়া প্রক।শিত হইয়া থাকে । কারণ, 

একমাত্র কেবল এইবপ ব্রহ্ষবিচারের মধ্যেই প্রক্কত ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থিতি 

করে, অন্তথা জ্ঞানলাভ হয় নাঁ।1 

বিচারেহ্ধ্যাআববিদ্যানাৎ জানমঙৎ বিদুবুধাঁঃ | 

জ্ঞেয়, তণ্যান্তরেবাস্তি মাধুর্য্যৎ পয়সে। যথ]॥ 
যে।, বা, উপ, প্রকয়ণ 

+ তরবোইপি হি জীবস্তি জীবত্তি মুগপক্ষিণঃ। 

' স জীবতি মনে! যসা মননেন হি জীবতি ॥ 

যে, বা, 

বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্ষীরাঁও জীবন ধারণ করে কিস্তৃএয ব্যক্তির সন চিস্তাখিজ 
অর্থাৎ ব্রন্ম-মননের দ্বার। জীবিত, তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন। ্ 

+ প্রকৃত ভক্তিযোগে বাহার! তত্বঙ্ঞান লাভ করেন, স্বাভ।বিক নিয়ম অনুসারে ভীহা- 
দ্বিগেরও হৃদয়ে যথাসময়ে ব্রন্মবিচার আসিয়া উপস্থিত হয় । 



৬ মুক্তি শধং তাহার গাধন? 

বক্ষবিদ্যা ত্রক্ষবিচারের অঙগন্বরূপ জানিবে এবং তাহার মধ্যে জেয় ব্রঙ্ধ 
অবস্থিতি করেন, যেমন ছুগ্ধমধ্যে মাধুর্যযরস থাকে সেইরূপ । 

অবিচারোহপরোক্ষস্য জানক্য প্রতিবন্ধকঃ | 
প, দ, ৯। ৩১। 

নিজ অন্তরে ব্রক্ষবিচার ব্যতিরেকে পরত্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান কখনই 
জন্মে না; কারণ বিচারের অভাঁবই অপরোক্ষ তত্জ্ঞানের প্রধান প্রতি- 

বন্ধক। 

বিচারাজ্জায়তে বোধোহনিচ্ছ। যং ন নিবর্তয়েৎ | 

ম্বোৎপতিমাত্রাৎ সংসারে দহত্য খিলসত্যতাম. ॥ 
পদ, ৯1 ৭৫। 

বিচার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা একবার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ে 
ইচ্ছা না থাঁকিলেও উহা কখনও নিবারিত হইবার নহে। প্র জ্ঞান 
উৎপন্ন হইবামাত্র সমস্ত সাংসারিক অনিত্যবস্তবিষয়ক সত্য ভ্রমকে বিনাশ 

করিয়! থাকে । 

মনাগপি বিচারেণ চেতসঃ হ্বস্য নিগ্রহঃ | 

মনাগপি কতে1 যেন তেনাপ্তৎ জন্মনঃ কলম. ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 

বশিষ্ট কহিলেন, অল্প যথার্থ বিচার করিয়াও যে ব্যক্তি ত্বকীয় চিত্তের 

কিঞ্চিৎ নিগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তির জন্ম গফল হয়। 

বিচারকণিক যৈষা হৃদি ক্ফ,রতি পেলবা। 
এষৈবাভ্যাসযোগেন প্রয়াতি শতশাখতাম্॥ -- 

যো, বা, উপ, প্রকরণ । 

এই ষে ব্রহ্ষবিচার-কণিক চিত্তে প্রকাশ হয় ইহা! অভ্যাসযোগ দ্বারা ক্রমে 
শতশাখাযুক্ত হইয়া! উঠে । 

অগৃহীতমহাপীঠৎ বিচারকুনুমদ্রমম্ | 
চিন্তাবাত্য। বিধুহ্বন্তি ন স্থিরস্হিতিযু শ্থিরম, 

যো, বা, উপ, প্রকরণ। 



গু ইচ্ছা! ও ব্রহ্ম বিচার । ৬১ 

অকৃতজট অর্থাৎ অবদ্ধমূল হইলেও স্থির স্থানে স্থিত ষে ব্রহ্মবিচারস্বরপু 
বৃক্ষ তাহাকে চিন্তারূপ বায়ুসমূহে চালিত করিতে পারে না । 

যষ্্যপি বিশেষরূপে নিজ অন্তরে বিচার না করিয়া কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় 
উপদেশ বা বড় বড় লোকের মত জানিয়! কোন সত্যকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
কর! যায়, তাহা হইলে পরীক্ষার সময় ঝড় আসিলে সে সত্য কখনই আর 
হুদয়ে স্থান পায় না। অনেক লখুচিত্ত ব্যক্তিকে যে প্রতিদিন নূতন নূতন 

মতের বশীভূত হইতে দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহার! 
নিজ অন্তরে কোন গভীর বিষয়ের সম্যক্ চিন্তা করিতে অক্ষম । 

অতএব যিনি পরব্রদ্গের সাধন! দ্বারা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনি 
কোন শান্ত্রকে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 

মতকে অন্রান্ত জ্ঞান করিয়া অন্ধবিশ্বীসী হইবেন না। সৎ যুক্তির সহিত 
সকল বিষয়ের পুঙ্খান্ুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে যাহা সত্য বলিয়া বোধ 

হইবে তাহাই যত্তবের সহিত গ্রহণ করিবেন। * এইরূপ প্রণালীতে শাস্ত্র 
হইতে সত্য নির্বাচন করাকে আজ কাল আমাদের দেশের অনেকেই শাস্ত্র 
বিরুদ্ধ কার্য বলিয়া মনে করেন? কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। শাস্ত্রের 
উপদেশই এইরূপ | যথা 

ঞ অগুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শান্্রেভ্যঃ কুশলো নর: 

সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব বট্ পদ্নঃ£ 
+ ৃ ভা, ১১1৮1১০। 

ভূঙ্গ যেরপ সকল পুষ্পহইতে সার গ্রহণ করে, তত্রপ ধীর ব্যক্তি ক্ুপ্র ও মহৎ সকল 

শীন্হইতে সার গ্রহথ কিরেন । 
বিশেষতঃ যদি পুরাকালহইতে সকলেই বিচার পরিত্যাগ করত অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত 

হইয়া শান্ত্-উপৃদেশ-মাস্রেরই অনুগামী হইতেন, তাহাহইলে খবি ও মুনিদিগের মধ্যে 
পরম্পরের মতের এত বিভিন্নত! ঘটিত নাঁ। এ বিষয়ে ব্যাস বলিয়াছেন-_. 

তর্বোধপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুভয়ে! বিভিন্নাঃ, নাসাবৃিরস্য মতং ন ভিম্নম্। 

ধর্ম তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো। ধেন গভতঃ স পন্থা: 

অষ্টাবন্র বলিয়াছেন-- 
নানামতং সহর্ষাণীং সাধুনাং যোগিনাং তথ]|। 
দুই। নির্কেদমীপন্নঃ কোন শাম্যভি মানবঃ ॥ 



৬২ মুক্তি এবং তাঁহার সাধন । 

কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যে1 বিনির্ণয়ঃ | 

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ গ্রজায়তে ॥ 
মন্রংহিতার ১২শ অব্যায়ের ১১৩ শ্নোকের টীকায় 

টীকাকার কুন্তুকভট্রধৃত বৃহস্পতির বচন । 

কেবল মাত্র শীস্্রকে অবলম্বন করিয়! কর্তব্য নির্ণয় করিবে না, যুক্তিকেও 
অবলম্বন কর! চাই, কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম নষ্ট হয়। 

যুক্তিযুক্তমুপাঁদেয়ং বচনং বালকাদপি। 

অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্য-মপুঠজং পদ্মজন্মন] ॥ 

যো, বা, মু, ব, প্রকরণ । 

বালক যদ্যপি যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে, তাহাও আদরপুর্বক অবশ্ত গ্রহণ করা 
উচিত; কিন্তু অযুক্তিকর কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহা তৃণের স্ভাঁয় ত্যাগ 

করা কর্তব্য। 

কিন্তু ব্রহ্মবিচাঁর কর্তব্য জানিয়া যেন কেহ কুতাঞ্কিকতা অবলম্বন ন! 

করেন; কারণ তদ্বারা বিন্দুষাত্র উপকার না হই কেবল মাত্র অনিষ্ট 
ংঘঘটনই হইয়া থাকে। শান্্রকারগণও এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ 

সাবধান করিয়া গিয়াছেন। সাধক আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার করিবেন 

এবং যে বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে না পারিবেন, অথবা! যেগুলিতে 

তাহার সন্দেহ হইবেক, সেইগুলির মীমাধসা করণার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত 
প্রি তদ্িষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র। বস্ততঃ তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন ন1। 

স্বানুভূতাঁববিশ্বাযনে তর্কপ্যাপ্যনবস্থিতেঃ |: 
কথং ব। তার্কিকম্মন্যস্তত্বনিশ্চয়মাপু,য়াৎ। 

ুদ্ারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি। 
ম্বানুভূত্যন্ুনারেণ তর্ক্যতাং মা! কু তর্কতাম, ॥ 

পদ, ৬। ২৯--৩০। 

যদি স্ত্রী অনুভবেতে বিশ্বাস না হয়, তবে কেবল তর্কদ্বারা তার্কিকের৷ 

কিপ্রকারে তত্ব নিরূপণ করিতে পারিবেক | যে হেতু তর্কের সমাপ্তি নাই; 



শুভ ইচ্ছা! ও ত্রন্মবিচার। ৬৩ 

অর্থাৎ এক ব্যক্তি তর্ক দ্বারা একপ্রকার নিশ্চয় করে, তাহা হইতে বুদ্ধিম্ 
অন্ত ব্যক্তি তাহা খণ্ডন করিয়! অন্ত প্রকার নিরূপণ করিতে পারে। 

যদিও কেবল তর্ক দ্বারা তত্ব নিশ্চয় ন1 হউক, তথাপি বুদ্ধিতে অঙ্গুভব 

ধারণা করিবার নিমিত্তে সম্ভাবিত তর্ক যদি অপেক্ষিত হয়, তবে স্বীয় 

অন্থুভব অনুসারে অন্থগত তর্ক আলোচনা! কর, কিন্ত কোন প্রকারে কুতর্ক 

আলোচনা করিও না) যে হেতু কুতর্ক দ্বারা তন্বনিশ্চয় হওয়া দুরে 
থাকুক, সমূহ অনিষ্ট সংসাধিত হয়। 

এক্ষণে কতদিন পর্য্স্ত বিচার করিবেক তাঁহারই সীমা লিখা যাইতেছে 

তাবদিচারয়েৎ প্রাজ্ঞো। যাবছিশ্রাস্তমাত্সনি | 
যে!) বা, মু, ব, প্রকরণ । 

যেপর্য্স্ত ব্রন্মেতে অবস্থিতি না হয়, ততদিনপর্য্যস্ত তাহার বিচার করিবেক। 

সর্বসংভ্রমসংশ্ান্ত্যে পরমার্থকলায় চ। 

রক্মবিশ্রান্তিপর্য্যন্তে। বিচারোহস্ত তবাঁনঘ ॥ 

যো, বা,। 

সমুদয় প্রাস্তিশীস্তি এবং পরমার্থফললাভ নিমিত্ত, যেপর্য্যত্ত ব্রদ্েতে চিত্ত- 

বিশ্রাম না হয়, তাবৎপর্ধ্যস্ত তোমার ব্রহ্মবিচার স্থিত হউক। 

পরোক্ষা চাঁপরোক্ষেতি বিদ্যা! দ্বেধা বিচারজা । 

অন্রাপরোক্ষবিদ্যাণ্থো বিচারোহয়ং সমাপ্যতে ॥ 
প, দ, চিত্রদীপ, ১৫ শ্লোক। 

"ধিচার দ্বীরা পরমাত্মবিষয়ক দুইপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পরোক্ষ 

জ্ঞান ও অপরোক্ষ' জ্ঞান) তাহা মধ্যে পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও যতদিন 
পর্য্যস্ত অপরোক্ষ জ্ঞান না! হইবে ততকা'ল পর্য্যস্ত বিচার করিবেক, পশ্চাৎ 

অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সুতরাং বিচারের সমাপ্তি হইবে। 

বিচারয়ন্নামরণৎ নৈবাত্বানং লভেত চেৎ। 

জনম্মাস্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে মতি | 
পদ, ৯। ৩৩। 



৪. মুক্তি এবং তাহার মাধন ! 

ফদি মরণ পর্যযস্ত বিচার করিয়া আত্মলাঁভ না হয়, তথাপি তাহা নিরর্থক 
হইবার নহে। কারণ এ জীবনে লাভ না হইলে পরজীবনেও ভাহ! 
সম্পন হয়। 

তত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর বেদাদি শাক অধ্যয়নের 
কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। 

গ্রন্থমভ্যন্য মেধাবী জ্বানবিজ্ঞানভৎ্পরঃ | 

পলালমিব ধান্যার্থা ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ ॥ 

উত্তর গীতা । 

ষেপ্রকাঁর ধান্যার্থা ব্যক্তি পলাল মর্দনপূর্বক ধান্য গ্রহণ করিয়া ভূণসমূহকে 
দুরে নিক্ষেপ করে; তদ্রপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রীত্যাস করিয়! জ্ঞান ও বিজ্ঞানে 
তৎপর হওত পরিশেষে শ্রস্থসমূহকে একবারে পরিত্যাগ করিবেন । 

যথাস্বতেন তৃগুন্য পয়সা! কিং প্রয়োজনম.। 

এবং তৎ পরমং জাত! বেদে নাস্তি প্রয়োজনম. ॥ 

রঃ উ/গী, 

যেরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির ছুদ্ধে প্রয়োজন নাই, তন্রপ যিনি পর- 

্রহ্ধকে জ্ঞাত হইয়া আনন্দামৃতণানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন বেদাদিশান্ত্ে তাহার 
কোন প্রয়োজন নাই। র 

বিজ্ঞায়াক্ষরসন্মাত্রং জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম.| 
. বিহায় বর্ধশান্ত্রাণি যৎ সত্যৎ তদুপান্যতাম.1 

র উ, গী,। 

'জীরনকে অতিশয় চঞ্চল জাঁনিয়া সেই সন্মাত্র অবিনাশ আত্মাকে জ্ঞাত হও 
“এবং সমুদয় শান্ত-পাঁঠ পরিত্যাগপূর্বক সত্য বস্তর উপাসনা কর। 



তত্বজ্ঞানলাভে শান্্াধায়নের আবর্শকত' ৬ 

ন কৃতেনাককৃতেনার্ধে ন শ্রুন্তিম্থতিবিভ্রমৈঃ | 
নির্মনরইবাস্ভোধিঃ স তিষ্ঠাতি যথাস্মিতি ॥ 

ৃ যো, বাঁ, মু, ব, প্রকরণ । 

সেই জ্ঞানীর কর্মকরণে প্রয়োজন নাই, এবং তাহা ন! করিলে হাঁনিও 

নাই ; আর সমুদ্র যেমন মন্দরশূন্ত হইলে শান্ত হয়, সেইরূপ কোন কর্ধাদিতে 
প্ররোজন না থাকাতে তিনিও স্বয়ং শাস্ত হইয়। বথার্থ স্বরূপে স্থিত হন, 
এুতিস্থতিরূপ নিথ্য। ভ্রান্তিতেও আঁর তাহার আবশ্তক থাকে না। 

মথিত্ব! চতুরে। বেদান্ সর্ধশান্ত্রাণি চৈব হি। 

সারস্ত যোগিনঃ পীতা স্তক্রৎ পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ 
জা, স, তদ্্। 

চারি বেদ ও সর্বশীন্ত্র মন্থন করিয়া যোগিগণ নবনীতম্বরূপ সারভাগ পান 

করিয়াছেন এবং তাহার অসার ভাগ যে তক্র (ঘোল) তাহাই পণ্ডিত সকলে 
পান করিতেছেন । 

আঁগমোঁথৎ বিবেকোথং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে | 

শব্রত্রন্মাগমময়ংপরৎ ব্রহ্ম বিবেকজম. ॥ 
কুলাব তন্ত্। 

মন্ুয্যমাত্রেরই ছুইপ্রকার জ্ঞান লাভ হইয়া খাকে, এক প্রকার জ্ঞান 
বেদাদি শাস্ত্র ভধ্যয়নদ্ারা লাভ হয়, তাহাকে শবত্রন্মবিষয়ক জ্ঞান কহে, 
এবং আপনার বিত্বেক হইতে যে অন্তপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই 

"শ্িবেক 'হইতে উত্থিত জ্ঞানকেই পরত্রন্মবিষয়ক জ্ঞান কহে। স্থৃতরাঁং পর- 
্রন্মবিষয়ক জ্ঞান লুভ হইলে শব্দত্রন্ধজ্ঞানে প্রয়োজন থাকে ন1। 

যথায়তেন তৃপুন্য নাহারেণ গ্রায়োজনম.। 

তত্বজ্ঞন্য মহেশানি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্ ॥ 

কুলার্পব তত্র | 

অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির যেব্ধপ অন্ত আহার প্রয়োজনীয় হয় না, তত্বজ্ঞ 

ব্যক্তির সেইপ্রকার শাস্ত্রাধ্যয়নাদিতে প্রয়োজন থাকে ন1। 



৬৬. «৭ সুতি এবং তাহার সাধন । 

তাবত্বপোত্রতং ভীর্ঘং জপহোমা্চনাদি কম্। 
বেদশান্ত্রাগমকথ। যাবত্বত্বং ন বিদতি ॥ 

কুলার্ণব তন্তর। 

ঘদবধি মন্ুষ্যগণ পরমেশ্বরের প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে না পারে (অর্থাৎ 

ষে পর্য্যস্ত তাহাকে অপরোক্ষরূপে জানিতে না পারে), তদবধি তাহারা 

তপ, ব্রত, তীর্থদর্শন, জপ, হোম, কল্পিত দেবাদির অর্চনা, ও বেদাদি 

শান্তর কথা লইয়া! সময় যাপন করে। কিন্তু প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে 
পারিলে এ সকলে আ'র প্রবৃত্ত হয় না। 

জ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে, 
শেষ আপনিও বিনষ্ট হয়। 

অজ্ঞানকলুষৎ জীবং জ্ঞান[ভ্যাঁসা দ্বিনিষ্্রলমূ্। 

কত্বাজানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥ 

আযম বোঁধ। 

যে প্রকাঁর নির্মলীবীজের রেণু মলিন জলের মালিন্য সমুদয় বিনষ্ট করিয়! 

পশ্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তউ্প অজ্ঞানকলুষতাঁকে বিনাশ করিয়া 

ভ্রানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৃ ৃ 

য এব যত্বুঃ ক্রিয়তে বাহ্যার্থেপার্জনে জনৈঃ।. 

ন এব যত্বুঃ কর্ভব্যঃ পুর্ব, গ্রজ্ঞাবিরদ্ধয়ে ॥ 

সীমান্তৎ পর্বভুঃখানামাপদাৎ কোষমুত্তমমূ। 

_ বীজং সংসার-বক্ষাণাৎ প্রজ্ঞামাদ্যাৎ বিনাশয়েৎ। 

| ূ ঘো, বা, উপ, প্রকরণ। 

বাহধনাদি উপার্জনে লোৌক যেরূপ যর করে, সেইরূপ যত্ব বুদ্ধিবৃদ্ধির নিশলিত্ব 

অগ্রে বর্ঠব্য । 



জান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে | উৎ. 

সকল ছুঃখের সীমাস্থান ও আপদের উত্তম ভার এবং সংসার বৃক্ষের 

বীজস্বরূপ যে আদিম প্রজ্ঞা ভাহাকে পশ্চাৎ নাশ করিবেক। 

আচার্ধযঃ প্লবিত। তা জ্ঞানং প্লব ইহোচ্যতে। 
বিজ্ঞায় কৃতকত্যন্ত তীর্ণস্তদুভয়ং ত্যজেৎ॥ 

ম, ভা, মো, ধ, ১৬২২৩ 1 

জনক কহিলেন, হে শুক! পণ্ডিতের আচাধ্যকে সংসার-সাগরের কর্ণধার 

এবং জ্ঞানকে প্রবন্ব্প বলিয়। নির্দেশ করিরা থাকেন, কিন্তু জ্ঞানলাভ- 

পূর্বক সংসার-সাগর উত্তীর্ঘ হইতে পারিলে পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভ্- 
কেই পরিত্যাগ করা কর্তব্য। * 

উক্কাহস্তেো! যথা কশ্চিদদ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ! 
জ্ঞানেন জ্েয়েমালোক্য জ্ঞান পশ্চাৎ পরিতাজেত ॥ 

উত্তরগীতা। 

যে প্রকার অন্ধকার-রজনীতে কোনি ত্রব্য অন্বেষণার্থ মনুষ্য উহ গ্রহণপূর্বক 
সেই ভ্রব্য দর্শন করিয়া পশ্চাৎ মহোপকারক সেই উক্কাকে পরিত্যাগ 
করে, তদ্রপ অবিদ্যাঅন্ধকারাবৃত পরমার্থদিদৃক্ষু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উহ্ধা 

দ্বার] সচ্চিদানন্দন্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়। পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ 
করিবেন । * 

* নাবাথাঁ হি ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি। 
উত্তীর্পে ভু সরিৎপারে নাব! ব| কিং গ্রয়ৌজনম্1 উত্তর গীতা । 

যে পর্যন্ত নদীর পুর প্রাপ্ত হওয়। না যায় তদ্ববধিই নৌকার প্রয়োজন হয় ; এবং 

শননী্ছ পর গঠরে উত্থীর্ণ হলে যেরূপ আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না, সেই প্রকার জেয 
ব্রঙ্ধকে সম্যক লাভ করিতে পারিলে আর জ্ঞান্ধ।ধনাদিতে প্রয়োজন থাকে নাঁ। 

দেবধি না শুকদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়ছিলেন ;-+ 

“অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া! প্রথমতঃ জ্ঞানবলে ধর্ম অধর্দ এবং সত্য ও মিথ 

পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট *পরম গুড় 

বিষয় কীর্ভন করিলাম । দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়! মর্ভ্যলোক পরিত্যাগ কর্গিক। 

স্ব্গলোক লাভ করিয়াছেন ।” 

ম) ভা, মে! ধ, 



৬৮ মুক্তি এবং তাহার নাধন | 

যে৷ বিদ্যাশ্রতসম্পম্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ | 
মায়ামাত্রমিদং জ্বাত্বা! জ্ঞানং চ ময়ি সংন্যমেৎ। 

শ্রীক্চ কহিলেন, হে উদ্ধব! যিনি অনুভব পর্য্যন্ত শান্ত্-সম্পন্ন, অতএব) 
আত্মতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল পরোক্ষজ্ঞানশালী নহেন, সেই বিদ্বান্ 
ব্যক্তি এই সমুদয় ব্রন্মাগুকে পরমেশ্বরের স্ষ্টিশক্কির প্রতিবিষ্বস্বরূপ মাত্র 
জাঁনিয়। জ্ঞানকে ও জ্ঞানের সাধনকে আমাতে,দমর্পণ করিবেন । 

স্ধ্যঙ, নিয়ম্য যতয়েো! বমকর্তৃহেতিৎ | 

জহ্যঃ ন্বরাঁড়িব নিপানখনিত্রসিক্ত্রঃ ॥ 
ভা) ২। ৭18৮1 

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ ! বেরূপ দরিদ্র কুপথনক কোনরূপে সমৃদ্ধিশালী 

হইয়া উঠিলে খননসাধন খনিত্র ( খোঁন্তা) অগ্রাহ করিরা পরিত্যাগ করে, 

সেইরূপ যত্রণীল উপাসকেরা মনকে নিশ্যয়রূপে পরমেশরে ধারণ করিতে 
পাঁরিলে জ্ঞানসাপনাদি পরিত্যাগ করিস থাকেন। অর্থাৎ ভগবানে মনকে 

ধযত করি কৃতার্থ হইতে পারিলে মন্ুব্যদিগের আর কোন কার্ধ্যই 

থাকে না। 

+ প্রসিদ্ধ প্রেমিক কবি হাফেজ বলির।ছেন-- 

«ওহে, তুমি যে বুদ্ধির পুক্তকে প্রেমের বচন শিক্ষা কাসতেছ, অ]াম আশঙ্ক। কার তুম 

শুশল্প কথার মন্ত্র বুধিভে পারিবে না| কক ++ ৯. প্রেমশৃঙ্খল" জঞ।নিগণর হপ্ডে সমর্পিত 

হয় নাই, বদি সখাকে চাও, জ্ঞান পরিত্যাগ কর।” 

স্থপ্রসিদ্ধ কবি খাজ! হাফেজের প্রবচনাবলী “দেওয়ান হাফেজ?” 

. | নানক মূল পারস্য্স্থ হইতে অন্ুবাদিত। 

বকানংসনলের জাবশ্যক্থভ। নামক প্রন্ত।দের টাপ্পনীতে মন ও বুদ্ধিন [বিষয়ে ঘাত 
নি ৰ ক ১ চন 

বলা হইয়ছে ভই। পু ঠ কবিতে হইষে। 



পরমেশ্র মাধকের পক্ষে অতীব সুলভ । 
নাঁয়গাত্বা। গ্রবচনেন লভ্যে। ন মেধয়। ন বছন শ্রুতেন। 

যমেবৈষ বৃধুতে তেন লত্যস্তস্যৈষ আত্ম ব্বুতে তনুং ন্বাম. | 
মু, উপ, ৩য় মুণ্ডক, ২য়, খণ্ড । 

কঠ, উপ, ২য় বল্লী। 

বহু বাক্য আড়ম্বর দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা] অনেক শ্রবণ দ্বারা এই আত্মা! 

লব্ধ হন না, যে সাধক ইহীকে প্রার্থনা করেন তিনিই ইহাঁকে লাভ করেন, 
তাঁহারই নিকট ইনি স্বীয় মুষ্তি প্রকাশ করেন। 

নে সাধক পরমেশ্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, পরমেশ্বরের জন্য 

তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে হয়। প্রাণের ব্যাকুলতা ব্যতীত পরমদেবকে অন্য 
কিছুতেই লাভ কর! যায় না। কি প্রাচীন কালে, কি বর্তমান কালে, যথার্থ 
ঈশ্বরলাভের লালসা! ধাঁহাঁদের হৃদয়ে স্থায়িরূপে জন্মিরাছে, পরমেশ্বরকে 
পাইবার জন্য ফাহাদের প্রাণ যথার্থ ব্যাকুল হইয়াছে, “দি ব্রহ্মলাভ ন। 
ঘটিল তবে এ বৃথ! জীবনে কি প্রয়োজন” ইহা ভাবিয়া যাহারা শোকে অশ্রু 

বিসর্জন করিতে পারিরাছেন, এবং প্রাণেশ্বরের বিরছে ধাহাদের সমস্ত 

জগতকে শুন্যময় বোঁধ হইয়াছে, (অধিক কি স্ত্রী, পুত্র,ধন * রাজ্য বন্ধু বান্ধব 
কিছুতেই ফাহাদের হৃদয়ের সে অভাব পুরণ করিতে ন1 পারিয়াছে), তাহার! 
প্রত্যেকেই প্রমেশ্বরূকে চিরদিনের জন্য লাভ করিয়। অনস্ত আনন্দের ভাগী 

হইতে পাঁরিরাছেন্ু। এপ্রকার সাধকের পক্ষে পরমেশ্বর অতীব সহজ 
'লভ্য হম। | 

, সুলতম্চায়মত্যন্তৎ 'সুজ্ঞেয়শ্চাত্ববন্থুবৎ। 
শরীরপত্মকুহরে নর্কষামেব ষটপদঃ ॥ 

বো, বা, উপ, প্রকরণ। 
পাচার পপ আটা 

যে। দুস্ত্যজান্ দারমুতান্ সহত্রাজ্যং হৃদিম্প্ শঃ। 

জহো যুধেধ মনবছুত্তমঞ্জোকলালিস ॥ তা) ৫1 ১81 ৪২। 



৭৮... ' মুক্তি এবং তাহার সান 

ভগবান্ বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, সকলের শরীরনূপ-পন্্ যধ্যে ভ্রমরস্থরূপে স্থিত 
এইপরাৎপর পরমেশ্বর নিতীত্ত সহজলভ্য ; এবং পিতা! মাতা ও বন্ধু গ্রভৃতি 

পরম্াজ্মীয়গণের ন্যায় সুজ্ঞের হন। .“" 

নিত্যাভ্যননশীলন্য হ্বয়খবেদ্যৎ হি তত্ভবেৎ। 
তৎ সুক্ধত্বাদনির্দেশ্যং পরং ব্রন্ম ননাতনম. ॥ 

দক্ষ ৭ ২৬। 

দেই সনাতন পরত্রহ্গ ইন্জিয়াতীত বস্ত, এ নিমিত্ত নির্দেশের বহিভূতি। 
কিন্ত নিতা অভ্যাসশীল * ব্যক্তির সম্বন্ধে তিনি শ্বয়ংবেদ্য অর্থাৎ আপনিই 

অনুভূত হন। 

অনন্যচেতাঁঃ সততং যে? মাং ম্মরতি নিত্যশঃ। 

তপ্যাহং স্ুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্ত্য যোগিনঃ ॥ 

গীতা, ৮ম অধ্যায়। 

হে পার্থ, অন্ত চিন্তা .পরিত্যাগপূর্ববক যেব্যক্তি সর্বক্ষণ আমাকে (অর্থাৎ 

পরমেশ্বরকে ) স্মরণ করে, আমি (অর্থাৎ পরমেশ্বর) তাহার অনায়াসে 

'লতয হই। 

্ অনন্যদ্রষ্টী ভজতা।ং গুহাঁশয়ঃ 
স্বয়ং বিধতে ন্বগতিং পরঃ পরাম. ॥ 

& ভা, ৩।। ১৩। ৪৮। 

ধে ব্যক্তি অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একমনে, কেবল ভগবানের 

তজনায় প্রবৃত্ত হন, হ্বদয়শায়ী ভগবান আপনিই তাহাকে নিজ পথ প্রদান" 
করেন। 

% তচ্চিস্তনং তৎকথনমন্যোন্যং ততপ্রবোধনম্। 

এতদেকপরপ্বঞ্ বরদ্ধাভ্যাসং বিদুর্বা,ধাঃ ॥ প, দূ, ৭। ১০৫। 

স্তান্বরূপ ব্রদ্ধের চিন্তা করা, তাদ্বিবয়ক বাকা আলোচনা করা, বিচার স্বার। পরপ্পন্ন 

তাহা বোধগম্য কর! এবং ঠাহার উপাসনায়.সর্ধদ! তপর হওয়া, এই কয়েকটা বিয়ের নিত্য 
হনুষ্ঠান করাকে পঙিতের। ব্স্কবিষয়ক অভ্যাস কহিয়! থাকেন। 



পরমেশ্বর সাধকের পক্ষে অতীব সুলভ". , ৭১ 

যতোবাচে। নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 
সাধনাদমলং জ্ঞানৎ হ্বপ্নং ্ষূরতি তদৃপ্রবম,॥ 

শি, সং ৫। ১৮০। 

যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে না! পারিয়া মনের সহিত বাক্য 
প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই বিশ্বুরু পরমেশ্বর সাধকের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হন। 

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্সনি ন বিদ্যতে । 

চিদানন্দন্বরূপত্বান্দীপ্যতে শ্বয়মেব হি ॥ 

আ, বো, 
যদিও পরমাত্বাতে জ্ঞাত জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতদ্রপ প্রভেদ না থাকাতে 

মনেরদ্বারা কেহ তাহাকে জানিতে দক্ষম হন না, তথাচ জ্ঞানাননস্বরূপত্ 

হেতু তিনি স্বয়ং ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন। 

সদ নর্ধগতোহপ্যাত্মা ন বর্বত্রাবভাসতে। 

বুদ্ধাবেবাবভাসেত শ্বচ্ছেবু গ্রতিবিশ্ববৎ ॥ 
আ; বো, 

বে প্রকার কুর্য্যাদ্ির প্রতিবিম্ব কোন মলিন বস্ততে প্রাকাশিত না হইয়! 

কেবল জলাদি স্বচ্ছ বস্ততেই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সর্ধগত পরমাত্মা 
মানবের চক্ষুরা্দি ইন্িয়গণের নিকট প্রকাশিত না হই]! কেবল মাত্র 
বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষুতেই প্রতিভাসমান হন। & 

2 * এই পৃথিবীতে এরা. অজ্ঞান ব্যক্তি অনেক আছেন, ধাহার! ইক্তিয়াতীত পরমেখ- 

রকে চর্ঘচক্ষের বিষয়ীভূত করিতে ইচ্ছা করেন; এবং বাহাবস্তর স্ায় সেই অতীক্রিয় 

ব্রহ্ম পদদার্থকে দর্শনেক্ত্িয়র আয়ভীভূত করিতে ন! পারায় তাহারা ব্রন্ষদর্শন কথাটিতে 

সম্পূর্ণরূপে অবিাস করিয়া থাকেন, অধিক কি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রঙ্গদর্শনকে 

মনের ধোকা বলিয়া উপহাস করিতেও ক্রটি করেন না । যাহ! হউক, চক্ষে দেখা গেল 

না! বা তর্কে পাওয়া গেল না বলিয়া াহার! ব্রহ্মদর্শন কথাটীক্কে মিথ্যা বচ্লন বা ত্রক্মা- 

সত্বা অন্বীকার করেন, তাহার] নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, এ জগতে এরূপ অনেক বস্তু 

আছে যাহ! চক্ষুদ্বার| দেখা যাঁয় না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জানা যাঁয়। সামবেদীয় ছানোগ্য 

উপনিধদের যষ্ঠপ্রপাঠকে এ বিষয়ের একটা হুন্দর গল্প আছে। 



নং. মুক্তি এবং তাহার সাঁধন। 

সর্দত্রাবন্হিতং শান্তৎ ন প্রপশ্যেজ্জনা্দিনম্। 
জ্ঞানচন্ফুর্বিহীনত্বাদন্ধঃ নুর্য্যমিবোদিতম্ ॥ দূ 

যেমন হুর্য্যোদয় হইলেও অন্ধ ব্যক্তি দিবাকরকে দেখিতে পায় না, তদ্ধপ 

জ্ঞানচক্ছুর্বিহীনত্ব হেড়ু অজ্ঞানান্ধ জীব সমূহ সর্বত্র পরিব্যাপী প্রশান্ত জনা- 
দিনকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না । 

যখন উদ্দালক খধষি নিতপুত্র শ্বেতকেতুকে ্ রন্ষজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ প্রদ্দান করিতেছিলেন, 

শ্বেভকেতু বাঁলকত্বপ্রযুক্ষ প্রথমতঃ সেই উপদেশের মহান্ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন 

নাই। উঁদ্দালক তদর্শনে লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে 

আরম্ভ করিলেন। উদ্দালক কহিলেন, শ্বেতকেতে। ! সন্মুখস্থ এ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে একটী 

ফল আনয়ন কর। শ্বেতকেতু বৃক্ষ হইতে ফল আনিলে উদ্দালক তাহাকে ভাঙ্গিতে 

খলিলেন। শ্বেতকেতু ফলটী ভাঙ্গিলেন। উদ্দালক জিজ্ঞাস! করিলেন, “উহার মধ্যে কি 

দেখিতে পাও?” শ্বেতকেতু কহিলেন, ““কুত্র ক্ষুদ্র বীজ সকল দেখিতেছি। উদ্দালক পুনণ্চ 

কহিলেন; প্উহারও একটা ভাঙ্গ 1” ম্বেতকেতু পুনশ্চ ভাজিলেন। উদ্দালক আবার জিজ্ঞাস 
করিলেন, «এ বীজের মধ্যে কি দেখিতে পাও?” শ্বেতকেতু খই বীজের মধ্যে অন্ত কিছু 

না দেখিয়া! কহিলেন “কিছু না।” উদ্মালক কহিলেন “কিছু না নয়_-মাছে, সনুখস্থ এ 

ন্যগ্রোধ বৃক্ষের সদৃশ আর একটী বৃক্ষ উহার মধ্যে আছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ ন1। 

তুমি যাহাকে বীজ বলিতেছ, কালে উহাই বৃহত্তম বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়। প্রকাঁণ 

পাইবে। এখন তাহ! কারগভাবে আছে।'” শ্বেতকেতু বালক, হুৃতরাং ইহ। তিনি হৃদয়ে 

ধারণ করিতে পাঁরিলেন না। 
পরে আর এক দিন উদ্দালক একখওড সৈদ্ধব লবণ লইয়! বলিলেন, “বন ! এই লবণ- 

থণ্ড জলপূর্ণ পানে নিক্ষেপ করিয়! রাখ, কল্য প্রাতে আমার নিকট লইয়া আইস ।” 

শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। উদ্দালক অগ্তমতি করিলেন “ডল হইতে লবণখণ্ড আহ- 
রণ কর”। শ্বেতকেতু দেখিলেন জলে লবণখণ্ড নাই, সুতরাং কহিলেন, “লবণখণ্ড জল- 
মধ্যে নাই।” . উন্দালক কহিলেন, “আছে; ভুমি দেখিতে পাইতেছ না” শ্েভকেতু কহি- 
লেন “যদ্দি থাঁকিত, তবে অবন্তই দেখিতে পাইতাম 1” উদ্দালক কহিলেন, “এই জগতে 

অনেক বস্তই চক্ুদ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জানা যায়। তুমি 

এ জলে আচমন কর" লবণ আছে কি না, জিহ্বা! দ্বার! বুঝিতে পারিবে ।” স্বেতকেতু 
আচমন করিলেন, তখন বুঝিতে পার়িলেন যে প্লবণ আছে।” অতএব নিরাকার পর- 

বদের চন্কুরাদি উত্তরিয়গণের বিষয়ীভূত নহেন বটে, কিন্তু সাধন করিলে আপনা হইতে 

তিনি আমাদিগের আত্মাতে অনুভূত হইয়া থাকেন। 



পরমেশ্বর সাধকের পক্ষে কসতীব সুলভ, ৩ 

কবিরঞ্জ রামপ্রসাদ দেন বলিয়াছ্ছেন,_ 

প্রসাদ বলে ব্রন্মনির্ূপণের কথ] দেঁতোর হালি। 

আমার ব্রন্গময়ী সব্ধঘটে, পদে গঙ্গ। গয়] কাশী । 
| প্র, প্র, ৬৯। 

দেতো অর্থাৎ বহির্দস্ত বা গজদস্তবিশিষ্ট ব্যক্তি। (েঁতো ব্যক্তি না হাসিলেও 
যেমন দত্ত স্বতঃই প্রকাশিত থাকে, ঠিক সেইরূপ মনুষ্য ত্রহ্মনিক্ধপণ করুক 
আর নাই করুক, করিতে পারুক আর নাই পাঁরুক, তিনি (ত্রন্ধ) স্বতঃ 
প্রকাশিত রহিয়াছেন।* যাহারা অন্ধ অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞানচক্ষু এখনও 

প্রন্ষ,টিত হয় নাই, তাঁহাঁরাই তীহাঁকে দর্শন করিতে পারে না) নতুবা 
জ্ঞানী মাত্রেই তাহাকে সর্বদা সর্বত্র দর্শন করিতে সমর্থ হন । 

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম. | 

তত্র তত্র পরৎ ব্রহ্ম সব্ত্র সমবস্থিতম.॥ উ, গী, 
শ্রীকুষ্ণ কহিলেন, তত্বজ্ঞানী পুরুষ যে যে বস্ততে মনোনিবেশ করেন, সেই 
সেই বন্ততেই পরমাত্মা্ক দর্শন করিয়া থাঁকেন, যে হেতু পরমাত্মা সর্বত্র 
পুর্ণবূপে বিরাজিত-আছেন। 

স্বয়ংবেদ্যঞ্চ তদ্ত্রন্ম কুমারীমৈথুনৎ যথা 
অযোগী নৈব জ্ানাতি জ্বাত্যন্ধোহি যথ! ঘটম্॥ 

- দক্ষ ৭।২৫। 

পরর্রহ্ম কুমারী স্ত্রীর" মৈথুনন্ুখের ন্যায় স্বসংবেদ্য অর্থাৎ সাধক কেবল 
আপনিই তাহাকে নিতে পারেন, অন্তকে বুঝাইতে পারেন না। এবং 
জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন ঘট কি তাহা! জানে না, সেইরূপ অযোগী ব্যক্তি সহত্ত 
উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাকে জানিতে পারে না। + 

* পারস্যদেশীয় সাধক ও কবি খাজ। হাফেজ বলিয়াছেন-- 

, পসখার রূপের উপর কোনরূপ আবরণ ও অব্ত&ন নাই। তুমি পথের*্ধুলি নিবৃত্ত 
কর, তাহা। হইলেই দর্শন করিতে পারিবে 1” 

+ যে ব্যক্তি কখনও মিষ্টরস আব্বাদদন করে নাই তাহাকে যেমন কেহ মিষ্টরম কিরূপ 

ইহা কোনরূপ উপদেশ দ্বারাই বুঝাইতে শারেন না, এবং মিষ্টরস আস্বাদন করান ব্যতীত 
১৩ 



প্ড. সুক্তি এবং তাহার লাধন 1: 

প্রহ্নাদ তাহার হদস্যগণকে বলিয়াছিলেন, . 
কফেবলামুভবানন্দস্বরূপং পরমেশ্বরঃ । 

| ভা, ৭1 ৬। ২৩। 
কেবল মাত্র অন্ুভবানন্দই পরমেশ্বরের রূপ। 

মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অপরচিন্ত। (কামনা) 
থাকিলে ত্রহ্মলাভ ঘটে না। 

যাবৎ সর্বং ন সংত্াক্তং তাবদাত্বা ন লভাতে। | 

সর্ববস্তপরিত্যাগে শেষ আত্মেতি কথ্যতে ॥ 

যাবৎ পর্য্যস্ত সকল বস্ত ত্যাগ ন! হয়, তাবৎ পর্য্যস্ত আত্মগ্রাপ্তি হয় না। 

সকল বস্ত পরিত্যাগ হইলে শেষে যে বস্ত থাকে তাহাকেই আত্ম! কহে। 

যাষধদন্যং ন সংত্যক্তং তাবৎ নামান্যমেব হি। 

বন্ত নান্বাদ্যতে মাধে। শ্বাত্বলাভে তু ক! কথ ॥ 

সাধক যাবৎ সকল বস্ত ত্যাগ ন1 করেন, তাবৎ সামান্য অস্বাদনই হয় না, 
ইহাতে আত্মলাভের কথা কি? অর্থাৎ তাহ! সদুরপরাহত। 

আত্মাবলোকনা খস্ত'তল্মাৎ সর্বং পরিত্যজেৎ। 

সর্ব, কিঞিৎ পরিত্যজয যৎ শেষ তৎ পরৎ পদ্ম ॥ 
'যৌ, বা, উপপ্রকরণ। 

অতএব আত্মার অবলোকন নিমিত “সাধক অন্য সকল বস্ত পরিত্যাগ 
.স্করিবেন। সকল বস্ব ত্যাগ করিলে শেষ যে কিঞ্চিৎ বস্ত থাকিবে সেই 
পরম পদ আত্মা । 

যেমন তাহাকে বিষ্টরস বুঝাইবার কার দ্বিতীয় উপায় নাই, সেইপ ত্রদ্মজব্যক্তি অজ্ঞান 

 স্যক্িকে '্রঙ্জানধ আম্বাদন না করাইতে পারিবে কেবল বাক্য দ্বারা তাহাকে অ্দেয় দর্শন" 

“প্রিয় কোনমতেই বুঝাইতে পারেন ন। 1 



অপরচিন্তাভাবে বন্ধন | চে 

কামাদয়ো বিলীয়স্তে জানাদেব ন চান্যথা। 
অভাবে সব্জ তত্বানাৎ মম তত্ব প্রকাশতে ॥ 

শি, সং) ২। ৫৪1 

প্র্কত জ্ঞানের উদয় হইলে কামাদি সমস্ত অভিলধিত বিষয় লয়প্রাপ্ত হয়; 
এবং যখন সম্যক্ প্রকারে অন্যান্য বিষয়তত্বের অভাব হয়, তখনই সাধকের 
আম্মাতে আমার সেই পরম তত্ব প্রকাঁশ পায় ।* 

অর্জয়িত্বাখিলানর্ধান্ ভোগানাপ্পোতি পুক্ষলান্। 
নহি নর্ধপরিত্যাগমস্তরেণ সুখী ভবেৎ ॥ 

অ, সং, ১৮।২। 

(স্ত্রী পুত্র গৃহ উদ্যান প্রভৃতি লাঁত করিয়া ) অশেষ অর্থ উপার্জন পূর্ব্বক 
সংসারী মানবগণ বিবিধ বিষয় ভোগ করিতে থাকেন; কিন্তু সমুদায় পরি- 
ত্যাগ ব্যতিরেকে কেহই স্ুুর্থী হইতে পারেন না। 

যশ্চৈতান্ প্রাপ্য সব্্ীন, যশ্চ ভান কেবলাংস্ত্যাজেৎ। 
প্রাপণাৎ সব্বকামানাং পরিত্যাঞ্ধো বিশিষ্যতে ॥ 

মনু ২য় অধ্যায়। 

যেব্যক্তি সমুদয় বিষয় লাভ করে ও যেব্যক্তি সমুদ্দয় বিষয়বাঁসন। পরি- 
ত্যাগ করে, এই ছুয়ের মধ্যে বিষয়বাসনাবিহীন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ হন। 

প্রজহ্টুতি যদ! কামান্ সর্ধ্বান্ পার্থ মনোগতান্। 

আত্মন্যেবাস্মন। তুষটঃ স্থিত প্রজ্ঞত্তদো চ্যতে & গী, 

হে পার্থ, যখন মঙ্ন।গত সকল কার্মনা দূর হয় এবং আত্কাতেই পরম সন্তোষ জঙ্গে 
তখনই সাধকের সেই বুদ্ধিকে প্রকৃত পরমেশ্বরনিষ্ঠ বুদ্ধি কহা যায়। 

জ্বাফর জ্বলদি নামক কোন মুসলমান দরবেশ বলিয়াছিলেদ--“যাহ তুমি অস্বেষখ 
কর তাহা প্রথম পদনিক্ষেপেই প্রাপ্ত হইব / যঙ্গি কিছুই না পাও বে জানিওষ্যে এখনও 

একপদও সে পথে তুমি গমন কর নাই ।তোমার় একবিন্টু অহংভাব থাকিলে তুমি সে ঈথে 

পাস্থাপন কর নাই । 
“তজঞ্ কফোরতভাল আওলিয়া” নামক পারস্য ওস্থা 



৭+ মুকি এবং ঘ্ডাহার ধায় 

যে সর্বং পরিত্যক্তং স বিদ্বান পচ পণ্ডিভঃ। 
| ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭১৪:। 

নারদ কহিলেন, হে শুক! এই জগতে যিনি সর্বত্যাগী হইতে পারিয়া- 
ছেন, তিনিই বিদ্বান্ এবং তিনিই পণ্ডিত ।* 

ক্ুপগন্ত মনে। রাজন্ পেলবেপি নিমজ্জতি | 
কার্শে গোশপদতোয়েহপি জীর্ণাো। মশকো। যথা ॥ 

মশক যেমত গোম্পদ-জলে জীর্ণাঙ্গ হইয়। মগ্ন হয়, সেইরূপ অতিহ্ম্ষর কপণ 
এই মন কোমল অল্প বন্ততেও নিমগ্ন হয়। 

বিনিবারিতসব্বীর্ধাদপহস্তিতবান্ধবাঁৎ। 
ন ন্বধৈর্ধ্যা্বতে কশ্চিদভ্যুদ্ধরতি সঙ্কটাৎ ॥ 

যো, বা, উপ, প্রকরণ 

সর্বার্থত্যাগরূপী ও বন্ধুসংষোগশূন্য শ্বীয় ধৈর্য্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই 
এই ভয়ানক সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন ন|। 

আঁশ] যাঁবদশেষেণ ন লুনাশ্চিতসম্তবাঃ। 
বীরুধে। দ্াত্রকেণেব তাঁবন্নঃ কুশলৎ কুতঃ | 

যো, বা, উপ, প্রকরণ। 

অতএব যাবৎ পর্য্যস্ত মনোজাত অগুশ। সকল অশেষ প্রকারে (দাত্র ঘবারা লতা 

ছেদ ন্যায়) ছিন্ন ন হয়, তাবৎ আমাদিগের কল্যাণ কোথায়'? 

* ব্যাসদেবও শুরুকে কহিয়াছিলেন, “বৎস! বিদ্যালাভ, তপোনুষ্ঠান, ইন্জ্রিয়নিগ্রহ 
ও সর্ধাত্যাগ ব্যতিরেকে কদাচই সিদ্ধিলাত করা যার ন। 1” 

ম, ভা, মো, ধ,। 

একদা! কোন তপন্থিনীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস! করেন, “তুমি এক্গ উচ্চ অবস্থা কিন়পে 
মাত করিলে?" তপশ্থিনী উত্তর করিলেন “সক প্রাপ্ত বস্তু হাঁরাইয়া৷ পাইয়াছি ।” 



অনাসক্তি ও ত্যাগন্থীকার । 

মোক্ষো! বিষয়বৈরস্যং বন্ধে! বৈষয়িকো। রসঃ | 
এতারদেব বিজ্ঞানং বথেচ্ছমি তথ! কুরু ॥ 

অ, অং) ১৫1২) 

বিষয়তৃষ্ণার নামই বন্ধন, এবং বিষয়ে বিতৃষ্ণার নামই মোক্ষ। এতঘ্িষয়ক 
জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। তুমি ইহা! বুঝিয়া যেরূপ ইচ্ছা! হয় তাহাই কর। * 

ন্বপৌরুষেণ সাধ্যেন ম্বেশিতত্যাগরূপিণা | 
মনঃগ্রশমমাত্রেণ বিন। নাস্তি শুভাগতিঃ ॥ 

যো, বা, । 

স্বকীয়-পুরুষকার-সাঁধ্য নিজ ঈপ্সিত-হেদয়ের প্রিয় পার্থিব অভিলাঁষ ) ত্যাগ- 
রূপ মনের যে শাস্তি তাহা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির কখনও শুভপ্রাপ্তি 

হয় ন।। , 

স্বায়তমেকান্তহিতং ম্বেগ্সিতত্যাগবেদনম.। 

যস্য দুক্ষরতাং যাঁতৎ ধিক্ তৎ পুরুষকীটকম. ॥ 
যো, বা,। 

নিতাস্তহিতকাঁরী ও নিজ আয়ভাধীন যে স্বকীয়-ঈস্সিতত্যাগ তাহা যাহার 
পক্ষে হুষ্ধর বলিয়া! বোধ হয়, সে পুক্রষ-কীট ; তাহাকে ধিক্। 

+ ভবাসংসক্তিমা্রে প্রাপ্ততুন্টিমুহমুদ্ধ ঃ। অ+ সং, ১০)৪। 

সংদারে আসক্তি পরিত্যাগ ফরিবামাত্র পুনঃ পুনঃ তুষ্টির আবির্ভাব হয় । 
প্রকৃত সাধক আপনার দেহের প্রতিও বিন্দমাত্র আসক্তচিত হইবেন না। কারণ, 

আমাদের মিজ দেহের প্রতি ষে আসক্তি তাহাও সংসাকাসক্তি নামে উল্লিখিত হইয়া খারে। এ 

বিষয়ে অষ্টাবন্তু বি এইরূপ বলিয়াছেন--” 

যস্যাভিমানে! মোক্ষেহপি দেহেইপি মমত। তথা এ 

নবাজ্ানী না যোগী কেবলং ভুংখভাগসৌ & আ, সং, ১৬ +.১০। 

যাহার "আমি মুক্ত' এক্সপ মোক্াভিমান আছে, অথচ খাহার় দেহে সমত| আছে, তিনি জানীও 
মহেস, ঘোগীও নুহেন। তিনি কেবল ছুঃখের ভাগী। 



পা গুক্তি এবং তাহার সাধন) 

ত্যজন্লভিমতৎ বন্ত ব্তিষ্ঠতি ন সংশয়ঃ | 
জিতমেব মনস্ভেন ধাহ্যং গুসরমুজবতা ॥ 

যো, বা। 

এই টি দিনরিনাজাক আপনার হৃদয়ের পরম প্রিয় বন্তকেও 
পরিত্যাগ করিস নিঃসংশয়চিত্তে অবস্থিতি করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ 
মনকে জয় করিয়াছেন । 

যদি রম্যমরম্যস্্বে হুয়া সন্গিছিতং চিতা1। 
ছিন্লান্যেব তদঙ্গানি চিত্তস্যেতি মতির্্মম ॥ 

যো, বা,। 

এই পৃথিবীতে তোমার পক্ষে যাহ! অতিরম্য বন্ধ যদ্যপি জ্ঞান দ্বারা! তাহাকে 
অরম্যরূপে ধারণা করিতে পার (অর্থাৎ একমাত্র চিরদিনের বস্ত্র পরমেশ্বর- 

কেই কেবল যদি তুমি রম্য বস্ত বলিয়! বুঝিতে সক্ষম হও, ) তবে তোমার 
চিত্তের অঙগচ্ছেদ হইয়াছে এমত আমার বোধ হইবে । * 

* বম্বপরমাপরোক্ষোণ দৃষট? পথ্ন্ স্বজাগরম্ । 
, চিন্তয়েদ গ্রমন্তঃ সন্গ.ভাবনুদিলং যুছূঃ 

চিরং তয়োঃ সর্বসাম্যমনুসন্ধাঁয় জাগরে । 

সত্যত্ববুদ্ধিং সংত্যজ্য নানুরজ্জতি পূর্ব্ববৎ ! পঞ্চদশী, তৃত্তিদীপঃ। 
স্বীয় স্বপ্ন অবস্থা ও জাগ্রৎ অবস্থা উভয়কে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আলোচন! করত প্রমাদশূন্ত 

জানী বাঞ্তি জ্রাগ্রৎ অবস্থাকেও ন্বপ্নতুল্য (দ্ণস্থায়ী ) রূপে অনুক্ষণ চিন্তা সবার! অনুসন্ধান করি- 

যেন। জাগ্রৎ অবস্থার নিত্য্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বরক তাহাতে আস্থা” পরিত্যাগ করিলে হুতরাং 
তাহাদিগের আর অনিত্য সত্ীপুত্রাদি বিষয়ে কখনই পূর্বববৎ অনুরাগ্'জঙ্মে না। রর 

বস্ততঃ স্ত্ীপুত্রীদি বিষয়ের সহিত আমারদিগের যে সম্বন্ধ তাহা নিতাপ্তই স্বপ্নবৎ অস্থায়ী । 

স্বপ্নে যেরপ আমর! রাজ্য লাভ করিয়া. আনন্দিত হই এবং নিস্্াভঙ্গ হইলেই তাহাকে হবপ্ন 
বলিয়া বুঝিতে পারি; তন্রপ জাগ্রৎ অবস্থায় আমর! মোহবশতঃ স্ত্ীপুত্রাদদির প্রতি 

আসক্তচিত্ত হইয়া একবারে মুঞ্ধভাবে অবস্থিত থাকি; কিস্ত যখন মৃত্যু আসিয়া আমাদিগের 

পরপ্পয়কে প্রম্পর হইতে অনন্ত ফালের জন্য বিষুস্ক করিয়া ফেলে, যখন আমরা আমাদের 
প্রার্গের পুত্তলিকাগগকে চিন্নদিনের জী্ত হায়াইয়া জগৎকে কেবল শুন্তময় দেখিতে থাকি, 
ধনই আমর! শষ্ট বুৰিতে পাকি যে, পৃথিবীতে আমাদের যে ব্স্তসমাগম-পৃথিবীর যে ধন 
ধরব লাক্--এ সকল, কিছুই সত্য নহে, কেধল ক্বপ্নবৎ সাআ। অতএব ধাঁহারা মৃত্যু কর্তৃক 



অনাসকি ও ত্যাগন্বীকাঁর | ৭৯ 

অগ্ধগ্রাগুবিবেকন্য ন প্রাপ্ুপ্যামলং পদম. 1 
মনসস্ত্যজতে। ভোগান্ পরিতাপোহি জায়তে ॥ 

| যো, বা,। 

যে ব্যক্তি অর্ধবিবেক প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্ত অমল ব্রন্ধপদ প্রাপ্ত হন নাই, 
সেই ব্যক্তির মনে ভোগ ত্যাগ করিতে বিশেষ পরিতাপ জন্মে। 

জ্ঞাঁতজ্ঞেয়স্য মনসে। নুমেতৎ বিলক্ষণম..। 

ন দ্বাদ্যন্তে সমথাণি ভোখরন্দানি বৎ পুনঃ ক 
যো, বা,। 

যিনি জেয় পদার্থ জানিতে পারেন, তাহার মনে নিশ্চয় এই বৈলক্ষণ্য হয় 
যে, ততকর্তৃক পুনশ্চ সমগ্র ভোগ আশ্বাদ্য হয় না। 

বাহ্থানিত্যাৎ সুখানজিং হিত্বাত্ব সুখনির্ব,তঃ| . 
ঘটস্থদীপবৎ শশ্বদস্তরেব প্রকাশতে ॥ 

আত্মবোঁধ। 

সেই ভ্ঞাতজে় ব্যক্তি বাহ্ অনিত্য স্থখ বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া 
আত্মস্থথে নিরৃতি হওত ঘটমধ্যস্থিত দীপপ্রভার ন্যায় অস্তরেই প্রকাঁশমান 
থাকেন। 

শুক কহিলেন, শ্রীক্ু্ণ দেহপরিত্যাগ করিবার সময় চিস্তা করিলেন, 
আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। এক্ষণে উদ্ধবই মদ্বিষয়ক 
রান প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র। কারণ, ইহাঁপেক্ষা অধিকতর আত্মক্তানী 
আর কোন ব্যক্তি,নাই . অপর, উদ্ধৰ আমাপেক্ষ। অপুমাত্রও ন্বান নহেন। 

জাগরিত হইবার পূর্বেই তত্বজ্ঞান আলোচুন। দ্বারা জাগরিত হন, এবং কেবল মাত 

পরমেশ্বরকেই আপনার বন্ধু বলিয়া জানিতে পারেন, ভাহারাই প্রকৃত জানী এবং ভাহাদিগেরই 
জীবনধারণ সার্থক । | 

বুধস্বাতরণং ভারং সৃ্টীমালেপনং তথ।। 
মন্ঠতে স্ত্রী চ মূর্থশ্চ তদেব বহুমন্ততে । 

জ্ঞানী ব্যক্তির] আভরথকে ভার ও চঙগনাদি ধিলেপন-রস্তকে মল জান করেন, স্ত্রী ও অঙ্ঞানীর! 

তাহাকেই উপাদেয় মনে করে। দক্ষ-্"ণম অধ্যায়। ৰ 



৮ যুক্তি এবং, তাহার সাধন | 

কারণ, বিষয় ইহীর মনঃক্ষোভ উত্পাদন করিতে পারে না । * আত্মদমন 

করিতে ইহীর বিলক্ষণ ক্ষমতাও আছে। ভা, ও। ৪1 ২৯--৩১। 

যোগ ও সমাধি । 

জানাত্যাত্মনি যো শ্রন্ম স যোগীত্যুচ্যতে বুধৈঃ | 
দক্ষ, ৭। ২৬। 

যিনি আপন আত্মাতেই ব্রহ্ম দেখেন, পণ্ডিতের! তীঁহাকেই যোগী বলেন। 

শ্লোকার্ধস্ত গ্রবক্ষ্যামি যছুক্তং তত্বদর্শিভিঃ | 

সর্বচিস্তাপরিত্যাগোনিশ্চিন্তো যোগউচ্যতে ॥ 
জ্ঞা, স, তন্ত। 

ভগবান্ শিব কহিলেন, তত্বজ্ঞানীর! যাহা বলিয়াছেন তাহ! আমি সংক্ষেপে 

কহিতেছি। যতকালে মনুষ্য সমস্ত চিন্ত! পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তাহার 

মনের সেই স্থির অবস্থাই যোগ বলিয়া কথিত হয়। 1 

এষ বৈ পরমে1 যোগে! মনমঃ নংগ্রহঃ স্বতঃ | 
ভা, ১১। ২০1 ২২ | 

ক্রমশঃ মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থিরকর! পরম যোগের 
উপায়, এনিমিত্ত এই সাধনকে পঙ্ডিতেরা পরম যোগ কহিয়াছেন। 

যদ! পশ্যতাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞাঁনানি মনস্র সহ. 
বুদ্ধিশ্ঠ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্। 
তাং যোঁগমিতি মন্যন্ডে স্থিরামিন্দ্রি়্ধারণাম. | 

অপ্রমত্বস্তদ। ভবতি যোগে হি প্রভবাপ্যয়ো ॥ 
ক্গ কঠ, উপ, ৬। ১০--১১। 

হট তারার ররর ররর রাহাত রানা 

« * নোদ্ববোহগুপি মননে ফদগুপৈর্না্দি তং প্রতুঃ ভ ৩। ৪ ৩১। 
:.. 1 ম্নঃশ্রশমংনাপায়ে। ঘোগ ইত্যতিথীয়তে । যো, বা, উৎ, প্রকয়ণ। 
যি কহিদাছিজেন, মনঃশাস্তির যে উপায়, জানীক়! তাহাকেই যোগ কহেন। 



পর ৮ চা] এ রি 

ড খা $ থলি, ৮ এল 

1 |... ৃ | 1৮ ॥ 

চা 

পন্তৎ মনের সহিত যখন আনেনি সকল খাঁহ বিষয় হইতে দিবৃত্ত হইয়ঠ 
আত্মাতে স্থির হইয়! থাকে, 'আর বুদ্ধিও কোন বাহ ব্যাপারে আসক্ত না হয়, 
তখন তাহীকে পরম গতি কহিয়! থাকেন এই যে স্থিরা ইন্দরিক্-ধার্ণ! 
ইহাকেই যোগ কহে । যৌগকালীন অপ্রমত্ত হইতে হয়, কেন না “যোগের 
উতৎপত্তিও আছে, ধ্বংসও আছে। 

যংলঙ্ক] চাঁপরৎ লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ | 
যশ্মিন্ স্থিতে। ন ছুঃখেন গুরুণাঁপি বিচালযতে ॥ 

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগৎ যোগধংজ্ভিতম. | 

সনিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগে নির্বিনচেতন] ॥ 

গী, ৬। ২২-২৩। 

যে অবস্থার লাঁভ হইলে অন্য লাভ তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান হয় না, যে স্থখে 
সুখী হইলে গুরুতর ছুঃখেতেও পরাভব করিতে পারে না, এবং হুঃখ 
অর্থাৎ বিষয়সংস্পর্শ হইবামাত্রেই যাহার বিয়োগ হয়, সেই অবস্থারই 

নাম যোগাবস্থা জানিবে। সংশয়হীন হইয়া এই যোগ অভ্যাস করিবেক। 
'ষদ্যপি শীত সিদ্ধি না হয়, তথাপি ছুংখ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যহ্বের 
শৈথিল্য করিবেক ন1। 

সেই যোগারূঢ় তিনপ্রকার হন। প্রথমতঃ, কনিষ্ঠ যোগাক্ঢের লক্ষণ 

বলিতেছেন__ 

যদ। হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্পান্বনুসজ্জরতে | 
সর্বনঙ্কল্পগ্ংন্যানী যোগারঢন্তদোচ্যতে ॥ 

গী, ৬। ৪1 

মনুষ্য যখন সমুদয় সঙ্ধল্প পরিত্যাগ করে এবং ইন্িয়বিষয় সকলে ও করে 

আসক্ত না হয়, খন তাহাকে যোগাঁরূঢ় কহা যায়। 

পরে মধ্যম যোগারঢ়ের লক্ষণ কহিতেছেন-_ 

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্ডায্! কুটস্থো বিজিতেন্দ্িয়ঃ | 
যুক্ত ইতুচাতে যোগী সমলোক্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ 

শী, ৬1 ৮1 
১৩১ 



ঘখ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

হার জান ও অপরোক্ষাহৃতব_স্বার! অগ্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ধি- 
কার ও বিশেষরূপে ইন্জিয়জয়বিশিষ্ট, এবং বীঁহার মৃত্তিক! পাষাণ ও শ্বর্ে 
সমান দৃষ্টি, তাহাকে যুক্ত যোগান কছে। 

অনক্তর মধ্যম যোগার হইতেও শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন-_- 

সুহ্ন্মিত্রাযুদানীনমধ্যস্থদ্বেষা বন্ধুষু। 
সাধুঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে । 

গী, ৬। ৯ 
সুহদ (অর্থাৎ স্বভাবতঃ হিনি হিভাকাজ্কী) নিত্র (অর্থাৎ ম্নেহবশে যিনি উপ- 
কারী) বৈশী (অর্থাৎ শক্র) ও উদাসীন (অর্থাৎ উভয়পক্ষেই ফিনি নিরপেক্ষ) 

এবং মধ্যস্থ (অর্থাৎ উভয় পক্ষেরই যিনি মঞ্জলাকাজ্জী ) ও দ্বেষের পাত্র ও 

ছবসম্পর্কীয় লোক এবং সদাচারনিষ্ট ব্যক্তি ও পাপী এই সকলে ধাহার সমান 
বুদ্ধি, তিনি সর্বোত্তম যোগারূঢ়। 

ত্যক্ত। বিষয়ভোগাংস্ত মনোনিশ্চলতাং গতম. । 

আত্মশক্তিম্বরপেণ নমাধিঃ পরিকীর্তিতঃ | 

দক্ষ, ৭| ২২। 

মন বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া যখন নিশ্চল হয়, এবং আম্মশক্তির ন্বরূপে 

অবস্থিত থাকে, তখন তাহাকে সনাঁধি বলে। 

অক্ষুন্ধা নিরহঙ্কার! দ্বন্বৈবু নছু পাতিনী | 
প্রে'ক্তা সমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতরাঃস্থিতিঃ। 

যো, বা, উপ, প্রকরণ। 

অহস্কারশৃন্ত ক্ষোতহীন সুখছুঃখাদি-দন্বরহিত স্মেরু অপেক্ষা স্থিরতর যে 

স্থিতি, তাহার নাঁম সমাধি-ইহা বেদে কহেন। 

নিশ্চিন্তঃ বিগতাভীষ্ট! হেয়োপাদেয়বর্জিতা । 
পরোক্ষ! সমাধিশকেন পরিপুর্ণ। নাগা 

. যো” বা, উপ, প্রকরণ। 



| যোগ ও সমাধি । | ৮৩ 

সমাস িসতাশৃ্, ইষ্ট অনিষ্ট বস্তুতে প্পৃহার্হিত, এবং ত্যাজ্য-গ্রাহ-বিষয়- 
বর্জিত, পরিবৃস্থক্প যে মনের গতি, তাহার নাম সমাধি-ইহা! বোটে 
কহেন। 

আকাশং মানসং কম্ব। মনঃ কৃত্বা নিরাম্পদম্। 

নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থ্ব্য লক্ষণম্ ॥ 
| | উত্তর দ্ীতা। 

বিনি আপনার মনকে সঙ্ক্পরহিত ও আকাশের সভায় বিস্তৃত করিরা সেই 
শিশ্চল পরমাআ্সীকে জানিকাছেন, তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন ? অর্থাৎ ইহা- 
কেই সনাবিষ্থ পুকষের লক্ষণ বলি জানিবে। 

ইদং গুণপমাহারমনাতত্বেন পশ্যতঃ। 

অন্তঃশীতলতা। যাপন মমাধিরিতি কথ্যতে ॥ 

যো, বা, উপ, প্রকরণ। 

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তকে যিনি অনাত্মরূপে দর্শন করেন, সেই ব্যক্তির 
অন্তরে যে শ্রীলতস্ব হয়, সেই সমাধি-ইহা শাস্ত্রে কহেন। 

গরপর্ধ্যন্ত যোগ ও সমাধি বিষয়ে যাহা বল! হইল তাহাতে প্রকৃত 

যোগই যে ক্রহ্গজ্ঞান এবং প্রক্কত ত্রহ্গজ্ঞানই যে যোগ ইহা! স্পষ্ট প্রকাশ 
হইতেছে । এবং শাস্ত্কারগণও তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন । যথা,-_ 

নদ পশ্যশ্িজানন্দমপশ্যন্নখিলং জগৎ । 

০৪ চেত্ৃহি সন্তষ্টো বর্ধতাৎ ভবান্॥ 

পঃ দূ) ১২ 1৮৬। 

“বাহ্য জগতের, যারতীয় পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সাধক যখন 
কেবল মাত্র নিজানন্দভোগেই রত, হন, তখন তাহাকে যদি যোগী বলিয়া 
স্বীকার কর, তবে'তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি সত্তষ্ট হইয়া চির বদ্ধিত 
হও । 

তত্বাববোধো। ভগবন্ অর্কাশাতৃণপাবকঃ॥ 
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন নচ তুষীমবস্থিতিঃ ॥ 

যো, ব1, উপ, প্রকরণ । 

কই 



৮ 0. মুক্ষি এবও তাহার সাধপ। 

হছে বৰ বরহ্মজ্ঞান সকল আশাতৃগের পাঁবকশ্বরূগ, এ বরক্ষজ্ঞানেরই নাম 
সমাধি,'কেবল মৌনী হইয়া স্থিতির মাম সমাঁধি নহে | 

যদিও প্রকৃত ব্্গজ্ঞানকেই শীঙ্গে যোগ কহে, তথাপি ব্রদ্মেতে চিত স্থির 
রাখিবার জন্য যে সকল বিদ্ব অতিক্রম করিতে হয় জ্ঞানসাধন দ্বারা ধাহারা 
তাহাতে অসমর্থ হন, তাহারা প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙগ যোগ সাধন দ্বারা 
তত, ক₹তকার্ধ্যতা-লাভে প্রয়াস পান।'* এজন্য সচরাচর লোকে যোগ 
শবে প্রারোধনূপ অষ্টাঙ্গ যৌগকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে 
ভগবন্ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। 

. হেরাঘব! যদিও যোগশবে আত্মক্ঞান এটা রর 
কিন্ত প্রাথরোধই যোগশনে বধট়িতা! প্রাপ্ত হইয়াছে। বৎস! এই মংসার 
সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যোগ এবং জ্ঞান এই ছুইটা উপায়ই সমান 
এবং সমফলপ্রদ। ক্রেশাসহিষু স্থুকোমলচিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে হঠাৎ 
প্রাণসংরোধ যোগ আসাধ্য, আর বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত ব্যক্তির 

পক্ষে নিশ্চয়জ্ঞান অসাব্য। যো, বা, নি, প্রকর%। 

প্রাগরোধরুপ যোগের অষ্ট অঙ্গ যথা,--যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, 

প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি । 1 

তত্রাহিংসাসত্যান্তেয়ব্রক্ষচর্ধ্যাপরিগ্রহাঃ যম] । 

শৌচনস্তেঁষতপংম্বাধ্যায়েশ্বরপাণিধানানি নিয়মাঁঃ | 

* একাং জীবাতনোরাহর্ষযোগং ফোগবিশারদাঃ। 

তব ল্েহাৎ সমাখ্যাতা যোগে বিশ্বকরাত্বিমে ॥ 

কামক্রোধলোভমোহ-মদমাৎসধ্যসংজ্ঞককা: | 

ঘোগাঁঙ্গরেভিরিজিত্য যোগিনো৷ যোগসাগু যুঃ॥ 
আগমতত্ববিলাস। 

+ যৃসনিয়মাবাসন-প্রাণীয়ামৌ ততঃ পরং . 
প্রত্যাহায়ং ধারপাখ্যং ধ্যানং সার্থাং সমাধিন! ॥ 

 অষ্টাঙ্গান্যাছরেভানি যোগিনো। যোগসাধনে | আগমততত্ুবিলাস ॥ 



. নট যো খু সমাধি | | ৮ 

করচরণাফিসংস্থানবিশেষলক্ষগাঁনি পন্মস্বত্ভিকাদিনী অসনানি। 
রেচকপুরককুদ্ককলঙ্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ | 
ইন্ছ্রিয়াণাৎ হ্বস্ববিষয়েভাঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ। 

অদ্ধিতীয়বস্ত্যস্তরিক্জিয়ধারণং ধারণা । 
তত্রাদ্বিতীয়বন্তরনিবিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অস্তরি নিত রদ | 

বেদাস্তসারঃ। + 
যম-_অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য বহ্ষচ্য্য ও অপরিগ্রহ | 
নিয়ম--শৌচ, সম্তোষ, তপস্যা, বেদীধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরেতে প্রণিধান। 
আসন--হস্তপাদাদির সংস্থানবিশেষ। যথা, পদ্মাসন, শ্বস্তিকাসন প্রভৃতি । 
গ্রণায়াম--রেচক (১) পুর (২) কুস্তক (৩) রূপ প্রাণদমন করিবার উপায়। 

প্রত্যাহার--শব্ধাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্ড্রিয়গণের নিবারণ কর]। 

ধারণা-_অদ্ধিতীয় ব্রহ্গবস্ততে অস্তঃকরণের অভিনিবেশ। 

ধ্যান--অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্ততে অন্তঃকরণের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৃত্তি প্রবাহ । 

নমাঁধিস্ত দিবিধঃ--দবিকল্পকে। নির্কিকল্পকশ্চেতি। তন্ত্র 

সবিকল্পকো। নাম-জ্ঞাতজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়া দ্বিতীয়" 
বস্তনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্ববত্েরবস্থানম. | 

তদ1 সৃগ্নয়গজাদিভানেহপি সুদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেহপ্যট্বিতং 
বস্ত ভাতে |. 

বেদাস্তসার, ৭২ পত্র। 

' সমাধি চিরযারান সবিকল্পক, দ্বিতীয় নির্রিকল্পক। সবিকল্পক 

সমাধি_জ্ঞাতা, জ্ঞান) জেয় এই,বিকরত্রয়ের জ্ঞানসত্বেও অদ্ভিতীয় ব্রহ্ধ 
বস্ততে অখণ্ডাকারাকারিতগুচিত্তবৃত্তির অবস্থান । 

তৎকালে যেমন মৃণ্নয় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্বেও ৃতিকাঙজান থাকে, 

তদ্রপ দ্বৈতজ্ঞান সত্বেও অট্বৈতজ্ঞান হয় । 

(১) খায় পরিত্যাগ কর1। (২) বায়ু গ্রহণ করা। (৩) বায়ু ধারণ করিয়া রাখা । 



৮৬. *মুক্ষি এবং সাহার সাধন । 

 নির্ধিকল্লকন্ত--জাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়। দ্বিতীয়বন্তনি 
তদাকারাকারিতায়। বুদ্ধিবৃত্তেরতি তরাঁমেকীভখবেনাবন্কানম,। 

সদা তু জলাকারাকারিতঙ্গবণানবভাদেন জলমাত্রাবভাস- 

_বদদ্বিতীয়বন্তবাকারাকারিত চিন্তবৃত্যনবভাসেনা দ্বিতীয়বস্তমাত্রমে 
বাবভামতে 1 

| বে, সা ৭৩-৭৪ পত্র। 

নির্ব্িকল্পক সমাধি-_জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই বিকক্পত্রয়জ্ঞানের অভাবে 
অদ্বিতীয় ত্রহ্মবস্ততে একীভূত হইয়া! অখগুাঁকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান । 

তৎকালে, যেমন জলমিশ্রিত জলাকারাঁকরিত লবণের লবণত্বজ্ঞানের 

অভাবে কেবল জলমাত্রই বোধ হয়, তদ্রপ অদ্ধিতীয়ত্রন্মাকারাঁকাঁরিত চিত্ব- 

বৃত্তির জ্ঞানাসত্বে অদ্বিতীয় ত্রঙ্গবন্তমাত্রই জ্ঞান হয়। 
ভগবান্ মহেখর 'অবিকারবিশেষে পাঁচপ্রকার যোগ * এবং চারিপ্রকার 

সাধকের 1 উল্লেখ করিয়াছেন | যঞ্ধা, মন্ত্রযৌগ, হটযোগ, লয়যোগ, রাঁজ- 

যোগ এবং রাজাবিশাজযোগ । যিনি মন্ত্রযোগের অধিকারী তাহার নান 
-মুছুস'ধক ; দ্বাদশ বৎসরের পর তাহার সিদ্ধিলাভ লরণ। হটযোগের অবিকাঁ- 
রীকে মধ্যসাবৰক কহে; ইহীরও দ্বাদশ বসবের সিদ্ধিলাভ হয় । “অধিমাত্র” 

নামক সাক হউটঘযোগ এবং রাজযোগ এতহ্ভয়েরই অধিকারী হন; ইহার 

ছয় বৎসরের পর সিদ্ধিলাভ হয়। পূর্বোক্ত তিন প্রকার সাধক অপেক্ষা 

“অবিনাত্রতম” নামক সাধক শ্রেষ্ট ইহার সকলপ্রকার যোগেই অধিকার 

* ম্যে'গে হটশ্চৈব লংযযোগন্ত তীয়কঃ। 

চতুর্ধো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জিতঃ ॥ 

রাজযোগে। ময়া খাযাতঃ সর্বতন্বেধু গোপিতঃ। 

পাজাবিরাজযোগোইহিয়ং কথয়ামি সমাসতঃ ॥ 

শি,সং, ৫1৯ । ১৬৮। 

৭ চতুর্ধা মাধকো। জয়া মৃছ্ুমধাধিমান্রকঃ| 
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠ ভবাক্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ 

শি। সং, ৫। ১। 



যোগ-গ সমাধি ৮৭ 

আছে । এবং সংবৎসরের মধ্যেই ইনি সিদ্ধিলাভ করিতে ক্ষম হন। 

অধিক কি, বিশেষরূপে চেষ্টা করিলে ছয় সাসের মধ্যেই ইনি সিদ্ধ হইতে 
পারেন। * | 

শি, সং, ৫1 ৭৩। 

যাহা হউক, সিদ্ধ গুরু না পাইলে কেহ কখনও প্রাণরোধরূপ যোগ 
অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন না । কারণ, প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাস সময়ে 
কোনরূপ নিয়মের অন্তথাচরণ হইলে নানাপ্রকার উতৎকট পীড়া জন্সিবার 
সম্ভাবনা আছে। এবিষয়ে ভগবান্ শিব এইরূপ বলিয়াছেন-_ 

যোগোপদেশং সংপ্রাপা লব্ধ চ যোগবিদ্গুরুমূ। 
গুরূপদিই্ইবিধিনা ধিয়। নিশ্চিত্য সাঁধয়েৎ॥ 
ভবেহীর্ধ্যবতী বিদ্য। গুরুবক্ত নমুদ্ভব! । 
অন্যথ1 ফলহীন। ক্যান্লিক্বীর্যাপ্য তিদুঃখদ ॥ 

শি, সং, ৩। ৯--১১। 

যোগবিৎ গুরুকে লাভ করত তীহা হইতে যোগোঁপদেশ প্রাপ্ত হইয় ভাহারই 
উপদেশ অনুসারে নিষ্চয়বৃদ্ধির সহিত সাধন করিবে । 

কারণ গুরুর উপদেশমতে কার্য করিলে সত্বরেই সিদ্ধিলাভ করা যাঁয়। 
তত্িন্ন সিদ্ধিলাভ ঘটে না) অধিকস্ত সাধককে নান। প্রকার ছঃখ ভোগ 

করিতে হয়। 

যোগের সিদ্ধি। 

যোৌগের সিদ্ধির বিষয়ে ভগবান্ শ্রীক্কষ্। উদ্ধবকে এইরূপ কহিয়া- 
98 1* জিভেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিতপ্রাণ, আমাতে চিন্তধারণকারী যোগীর 

8০০ 

* নিরস্তরকৃতাভ্যাসাৎ ষণ্াসাৎ সিদ্ধিমাপু য়াৎ। 

তন্ত বায়ু প্রবেশোইপি নুযুন্তায়াং ভবেৎ ফ্রবম । 



৮৮...  স্ুক্তি এবং ভান্ার সাধন । 

দিকটে. খাবতীক্ন- সিদ্ধি উপস্থিভ হুয়। &ী সকলের মধ্যে আটটার আমি 
স্বভাবতঃ আশ্রয় 1 গুণ অর্থাৎ সত্ব গুণের উত্ককর্ষ আর ) দশটার কারণ । 

(েতদ্যতীত আর পাঁচটা ক্ষুত্র সিদ্ধিও লাভ হুইয়া! থাকে ।) 

অপিমা, মহিমা, লঘিমা,_--(এই তিনটা) এবং প্রাপ্ধি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, 
বশিত1, ও জর্বকামবসাস্িতা__-এই পীচটা$ ইহাঁদিগকে সচরাচর যোগের 
আঅষ্ট সিদ্ধি বলা হইয়া থাঁকে। অপিমা অর্থে দেহকে পরনাণুর ন্যায় হুক্ 

ক্ররিবার শক্তি) মহিমা অর্থে দেহকে ইচ্ছামত দীর্ঘ প্রস্থে বৃদ্ধিকরণশক্তি ) 
লিমা অর্থে দেহকে যারপরনাই লঘু অর্থাৎ হাল্কা করিবার শক্তি; 
'প্রান্তি + অর্থে ইন্জিক্গণের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বশক্তি 7 শ্রুত ও দৃষ্ট যাবতীয় 

* জিতেন্দ্িয়ন্ত যুক্তত্ম জিতশ্বাসস্ত ধোগিনঃ | 

মস্ষি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্টস্তি সিদ্ধয়ঃ £ ১1 

সিদ্ধয়োহষ্টাদশ প্রোত্তা ধারণাযোগপারইগঃ | 

তাঁসামক্টো মৎ্প্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥ ৬ । 

অপিম। মহিমা মূর্তে লঘিমা প্রান্তিরিভ্্রিয়েঃ | 

প্রাকাম্যং কুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরশমীশিতা ॥ ৪। 

গুণেঘসঙ্গে! বশিতা যৎকামস্তদবস্তি | 

এতা মে সিদ্ধয়ং সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥ €। 

অনুর্মিমন্তং দেহেহশ্মিন্ দুরশ্রবণদর্শনম্। 
মনোজবঃ কামরাপং পরকারপ্রবেশলষ্ ॥ ৬। 

. ম্যচ্ছন্দমৃতুযুর্দেবানাং সহ ্রীড়ানুদর্শনম্। 

ঘথাসম্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ খ। 

ত্রিকালজ্ঞত্থমছন্যং পরচিত্তাদ্যতিজ্ঞতা। 

সাগ্রযর্কানুবিষারদীনাং প্রতিষ্টভোইপরাজয়ঃ ৪ ৮1 

, শ্রতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্ত! যোগধারধসিদ্ধয়ঃ॥ ৯। 

ভা, ১১।১৫। 

+লাংখাদর্ন বলেন, প্রাপ্তি অর্থে দুরস্থ বস্তুকে নিকটে পাইবার শি । বথা, অঙ্গ,লি 
হারা চত্রমগ্কে স্পর্শ করিবার শঞ্জি1 এবং প্রাকামা অর্থে ইচ্ছায় উদ্রেক হইলে কোন মতে 

ক্াড়ার ব্যাখাত না হওয়া ।. 



যোখের সিদ্ধি । ৮৪ 

পদার্থে সে ভোগপর্শনসামর্থ্য তাহার নাম প্রাকাধ্য ) ঈশিত1 অর্থে শক্তি 
সকলের প্রেরণ; বশিতা অর্থে বিবিধবিষয়ভোগে সঙ্হীনতা ; যাহ! 

যাঁহ। কামন! করাযায় তাঁহার সীম! প্রাপ্ত হওয়ার নাম সর্ধকামাবসায্িত1 | 

এই দেহে ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য $ দূর হইতে শ্রবণ, ও দর্শন; মনোবেগে 
দেহের গতি; অভিলধিতব্বপপ্রাপ্তি; পরের শরীরে প্রবেশকরণ; শ্বেচ্ছ! 

মৃত্যু; দেবতাদিগের সহিত যে ক্রীড়া, তাহার প্রাপ্তি) মননের অনুব্ধপ 
লাভ) (আর ) যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এতাদৃশী আজ্ঞা ). 
এই দশগুণজন্া সিদ্ধি । 

ত্রিকালজ্ঞতা ; (শীতোষ্ঠাদি ) ঘন্দ দার! অতিভূত না হওয়া) পরের 
চিত্তাদি জানিতে পারা ১ অগ্নি, স্থর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতি স্তম্তিত করিয়া 

রাখা) এবং €উহাদিগের দ্বারা) পরাজিত ন1 হওয়া) যোঁগধারণায় এই 
পঞ্চ ক্ষুদ্র সিদ্ধিও উদ্দেশে কথিত হইয়াছে । দীর্ঘকাল যোগে মগ্ন থাকিয়া 

এই সকল সিদ্ধি লাভ হয়); কিন্তু এই সকল সিদ্ধি অর্থাৎ যোগৈহর্ষে 
লোভ করিলে মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়। 

যোগের সিদ্ধিবিষয়ে রামচন্দ্র বশিষ্টদেবকে জিজ্ঞাসা করায় বশিষ্টদেব 
তাহাকে সে সকল অবিদ্যাসিদ্ধ ও তন্বজ্ঞানীর অগ্রাপ্যরূপে কহিয়াছিলেন। 

যথা) 

জীবনুক্তশরীরাণাৎ কথমাত্ববিদাঁং বর । 
সাজার নেহ দৃশ্যস্তে আকাশগমনাদিকাঃ ॥ 

যো, বা, উপশম প্রকরণ। 

শ্রীরাম কহিলেন, টিনা রি এব্রহজ্ঞানীর আঁকাশগমনাদি-শক্তি কি 

নিমিত্ত হয় না? 

অনাত্মবানমুক্তোহপি নভোবিহরণাদিকম্ । 

ভ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াজ্ঞানশক্যাপ্পোত্যেব রাঘব ॥ 

যো, বা, উপশম প্রকরণ । 
১২ 



৯০ মুক্তি এবখ তাহার সাধন 1 

বশি কৃহিলেন) হে: রাঘব, ব্রদ্দজ্ঞান মাই. এমত অমুক্ত ব্যক্তিও ভ্রব্য মন্ত্র 
কণ্ধ ভ্ঞান দ্বার! 'আকাশবিহরণাঙ্ি করিতে পারে | 

নাক্বজ্ঞস্যৈব বিষয় আত্মজ্জে হাত্বান্ ম্বয়ম্। 
০৯৮০৭ সংত্্ডে। নাবিদ্যামনুধাবতি ॥ 

যে, বা, উপশম প্রকরখ । 

মেরি বিষয়ে এ সকল অবিদ্যা সিদ্ধ নহে। আত্মজ্ঞ 

এক্ক্যক্তি মনোছারা সদা পরমাতআীতে তৃপ্ত থাকেন। তিনি আকাশগমনব্ধপ 

আবিদ্যা প্রাপ্ত হন না। 

যন্ত চাঁভাবিতাকাপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্তি | 

দসিদ্ধিবাধকৈর্জব্যৈস্ভানি সাধয়তি ক্রমাৎ ॥ 
ঁ 

'ষে অজ্ঞান ব্যক্তি পরমাত্মার ভাবনা না করিয়াও সিদ্ধি বাঞ্ছ করে, সেই 

সাধক সিদ্ধিসাধন দ্রব্য দ্বারা সেই সকল সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । 

”* দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়া কালযুক্তয়ঃ সাঁধুনিদ্ধিদাঃ | 
পরমাত্মপদপ্রাপ্ডো নোপকুর্বান্তি কাশ্চন ॥ 

, 
যে অ্রব্যমন্্ ক্রিয়াকালযুক্ত হইয়া সকল সৎলোকের বাঞ্ছিত বস্তর সিদ্ধি 
প্রদান করে, সেই সকল ত্রব্যমন্ত্রীদি ত্রহ্গপদ প্রাপ্তিতে রোন উপকার 
করে না। 

সর্বেচ্ছাজাল সংশান্তাবাত্মলাভোঁদয়ে! হি য্ঃ। 

স কথং নিদ্ধিবাঞ্ছায়াং মগ্রশ্চিন্তেন লভ)তে ॥ 

সকল ইচ্ছাসমূহ শাস্ত হইলে আত্মার লাভ হয়; সেই আত্মোদয় সিদ্ধি- 
বাঞ্চাতে মগ্ন হইলে কিরূপে চিত্ত দ্বারা লাভ হইবেক ? 

গবান্ শিব যোগের সিদ্ধিরবিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েক- 
ট্রর উল্লেখ কর! যাইতেছে । 
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অল্পনিদ্রা পুরীষ্চ ভোকৎ মূত্র জায়তে | ৪৬1. 
অরোগিত্বমদ্রীনত্বং যোগিনস্তত্বদর্শিনঃ 
গ্বেদো লালা ক্মিশ্চৈব লর্বাখৈব ন জায়তে 1 ৪৪1 
কফপিত্তানিলাশ্চৈৰ সাধকন্য কলেবরে । 
তন্মিন কালে সাধকস্য ভোজ্যেঘনিয়মগ্রহঃ ॥ ৪৫1 

অত্যল্পং বহু বা ভুক্ত! যোনী নবাথতে হি সঃ 

অথাভ্যা্বশাদৃযোগ্ী ভূচরীং দিদ্ধাযাপ্রয়াৎ ॥ 8৬। 
বাক্যনিদ্ধিঃ কামচারী দৃরদৃষ্টিস্তঘৈব চ। 
দুরশ্রুতিঃ সুক্সদৃ্টিঃ পরকায় প্রবেশনম. | 
বিশ্বুত্রলেপনে ্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথ | 

ভবন্ত্যেতানি দর্ধাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাম. 1 ৫৪। 

কুম্তকসিদ্ধ যোগীর মূত্র, পুধীষ ও নিদ্রা অতি অল্প হয়। ৪৩। যোগীর 
শারীরিক ব! মানসিক কেনে রোগ থাকে নাঃ কোন ছুঃখ থাকে না, অর্ধদা, 

চিত্ত সন্তষ্ট হয়। এবং ঘর্ম কৃমি কফ লাল সিদ্ধযোণীর শরীরে সর্ব প্রকারে 
জন্মে না| 8৪1 যোগীর শরীরে কফ পিন্ত ও বায়ুর সমতাই থাঁকে, বৃদ্ধি 

হয় না; এবং এ অবস্থায় যোগীর ভোজনেরও কোনরূপ নিয়ম থাকে 

না| ৪৫1 যোদীকে বিনা আহারে (১) বা অন্ন আহারে কি বহুবিধ আহারে 
পীড়া জন্য কোন ক্লেপার্দি ভোগ করিতে হত না; এবং যোগাভ্যাসবলে। 

০ »॥:$. 
(১) মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে দক্ষিণাবর্ভ হইতে যে যোগী অগমন করেন, তিনি 

' চল্লিশ দিবস কোন প্রকান্ম আহার এবং নিখাঁপ প্রশ্বাস ব্যতিরেকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত 

ছিলেন ; এবং বলিয়াছিলেন যে, একবৎসর পর্যাস্ত তিনি এ ভাবে অনায়াসে থাকিতে পারেন । 

ভুকেলাসের রাজাদিগের বাটাতে হ্ন্দরবন হইচত ষে যোগীকে আনা হয়, তিনি অসপ্প্রাজ্ঞ 

সম:ধিতে অবস্থিত ছিলেন, তিনি কোনরূপ আহার গ্রহণ করিতেন ম*। (ধৌঁহার! ম্ব-ইচ্ছাক্ 

“সমাধি হইতে উখিত হইতে পারেন, ভাহাদ্িগের সেই সমাধিকে সম্প্ীজ্ঞ সমাধি বঁহে; 
এবং বাহার] তাহ! না পারেন, তাহীদিগের সেই সমাধিকে অসম্প্ীজ্ঞ সমাধি কহে।) 



৯২ মুক্কি গবং-াছার পাঁধন 1. 

সাধকের ভূচরী সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ গম্য ফি অগম্য সমস্ত স্থানেই 
গমনাঁগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। ৪৬। সাধকের বাঁকাসিদ্ধি ও ইচ্ছাগমন 
হয় এবং দূরদৃষ্টি জন্মে। দুরশ্রবণ (২), অতিহ্ক্ষদর্শন ও পর শরীরে প্রবেশ 

করিবার ক্ষমতা জন্মে। (৩) যোগীর বিষ্টামুত্রলেগনে ধাত্বস্তর দ্বর্ণ হয়? 
আর অন্তর্ধানশক্তি জন্মে। যোগপ্রভাবে এই সকল শক্তি জম্মে এবং খেচরী 
সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ সাধক শৃন্তপথে অবিরোঁধে- গমন করিতে পারেন 1৫৪ 

তত্বজ্ঞানলাভ হইলে প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাসের 

কোন প্রয়োজন থাকে না। 

দ্বৌ৷ ক্রমৌ চিত্বনাশন্য যোগো। জ্ঞান রাঘব 
যোগততদ্বতিরোধে হি জ্ঞানং সম্লগবেক্ষণম,।% 

যো, বাঁ, উপ, প্রকরণ । 

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্তনীশের ছুই উপায়, যোগ আর জ্ঞান) বিষয়েতে 

ইন্দিযবৃত্তিরোধের নাম যোগ, এবং যথার্থ দর্শনের নাম জ্তান। 

(২) আধ্যনমাজ প্রতিষ্ঠাপক স্বামী দষ্ঈীনন্দ সরদ্বতী বলেন, পৃথিবীর উভয় কেন্দ্রে 

অবস্থিত দুইজন যোগী অনায়াসে পরম্পর কথাবার্ড কহিতে পারেন ।--[1909001)186 

06961219) 1880. 

(৩) ভমবান্ শঙ্বর স্বামী যোগপ্রভাষে অস্ৃতপুরের রাজা তমরকের মৃতদেহে প্রবেশ 

করিয়! কিরন ক্নাজ্যভোগ করিয়াছিলেন । 

* জ্ঞান এবং যোগ এই ছুইটাতেই ক্রমে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অআষ্টাঙ্গ যোগ 

সাধমের দ্বার! সাধক যে নাধি লা করেন তাহাকে “চিত্ববৃত্তিনিরোধ সমাধি” কহে। 

এই যমাধি সকল অবস্থায় সমানভাবে থাকে না; ইহ! ক্ষণিকমাত্্র; অর্থাৎ সাধক ঘে চিত্ত- 
বিলে্ী নিবারণের জন্য সমাধি অধলঘ্বন করেন, সমাধি হইতে উদিত হইলে পুনর্ধ্বার 
জ্লাপদা হইতে তাহার সেই চিত্তের বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে। আর তত্ববিচার দ্বারা সাধক 
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জ্ঞালেনৈব ্ভবেজ্জেয়ং বিদিস্বা। তৎক্ষণেল তু । 
জ্ঞানমাত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্যোগধারণন্স্ ॥ 

উত্তরগীন্ত। 

জ্ঞান জম্সিলেই পরমাস্া স্বশ্ং প্রকাশিত হন,এবং সাধক তাহাকে অপরোক্ষে 
জ্ঞাত হইয়া সেই জ্তঞানসাত্র ঘারাই মুক্তি লাভ করেন; স্তুতরাং পুনর্ব্বার 
তাহার আর যোগধারণাদি লাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না। 

প্রাপ্ডে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদি সংস্থিতে | 

লন্বশাস্তিপদে দেহে ন যোগে নৈব ধারণম. ॥ 
উত্তরগীতা৷ | 

জ্ঞানের দ্বারা ধাহীর বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবাত্মক জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, 
এবং জ্ঞের পরমাকআ্মীকে যিনি হ্বদয়কমলে সংস্কিতরূপে জানিয়াছেন, আর 

যাহার দেহেতে শাস্তিপদ অর্থাৎ জিতেন্্রিয়তা লাভ হইয়াছে, তাহার আর 

যোগধারণাদিতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । 

ননু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাত্সনি | 

বিবেক্ত,ং শক্যতামেবং বিন। যোগেন কিং ভবেৎ ॥ 

পঞ্চদশী, আত্মানন্ন। 

ক্রমে যে সমাধি লাভ করেন তাহার নাম “জ্ঞানসমাধি”। ইহা সকল সময়েই সমভাবে থাকে । 

জ্ঞানসমাধি প্রাপ্ত যাধঝ ক্রমে এরূপ অবস্থা লাত করেন যেতাহার দেহ নান, ভোজন, 

নিঙ্রা বা ভ্রমণে নিযুক্ত থাফিলেও তিনি সমাধি অবস্থা হইতে সম্যক্ পরিচাত হন ন1। 

অতএব যাহার! তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঠাহাদিগের পক্ষে যোগাভ্যাস নিশ্রায়োজন। 
যথা, পঞ্চদশীকর্ত। বলিয়ছেন-_- 

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্বধী নঁ চেৎ। 

যোগমুখ্যজ্তন্ডেযাং ধীদপত্তেন নগ্ভতি ॥ 

্হ্মবিচার দ্বার! ধাহার! চিত্তের ব্যাকুলত। নিবারূণে অক্ষম হব, তাহাদিগের পক্ষেই যোগ 
বিশেষরূণে প্রয়োজনীয় হয়। 
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নিরাশ প্রিয্বরূপে পরযাম্মার পরমানন স্বরূপ বিবেচনা করিতে সমর্থ 
হইলেও যোগ ব্যতিরেকে মুক্তির ০৮০৪ পরম যদি আশঙ্কা কর 
ভবে গুন। 

বদেধাশেন তদেবৈতি বদামে। জাানসিদ্ধায়ে 

যোগং প্রোক্তে। বিবেকেন জ্ঞানৎ কিং নোপক্জায়তে ॥ 
পঞ্চদশী, আত্মানন্দ 

যোগ দ্বারা ষে _অপরোক্ষ জ্ঞান হয় স্বরূপবিবেক দ্বারা তাহাই হয় ইহ] 

হ্বীকার্ধ্য ঃ অতএব যে জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্তে যোগ উক্ত হইয়াছে, স্বর্ূপবিবেক 
"স্বার৷ তাহা কেন ন। হইবে ? 

অনাধ্যঃ কাচিদ্যে।গঃ কপ্যচিজ্জ্ঞাননিশ্চয়ঃ | 

ইথং বিচার্ধ্য মাগো দে জগাদ পরমেশ্বরঃ॥ 
পঞ্চদশ্শী, আত্মানন্দ। 

কোন ব্যঞ্চির ব। প্রাণরোধরূপ যোৌগেতে, কোন ব্যক্তির বা! জ্ঞাননিশ্চয়েতে 

অসামর্থ্য দেখিয়া বিচারপূর্বক পরমেশ্বর এই উভয় মার্গ নিকূপণ করিয়াছেন। 

বিক্ষেপো নান্তি ষম্মান্মে ন সমাধিক্কতে1 মম। 

বিক্ষেপোব1 বমাধির্বা মনরঃ ন্যাদ্বিকারিণঃ ॥ 
পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ। 

যেহেতু আমার অন্তঃকরণে কোন ন্যিক্ষেপনাই, অতএব আমার সমাধি করি- 
বার কি প্রয়োজন? বিক্ষেপ বা সমাধি ইহার! কেবল বিকারি মনেরই ধর্ম । 

তেনাসমাহিতবমাহিতভেদভঙ্গয1 | 

নিতোদিতে কুনু মহত্মবাক্পাপঞ্চঃ ॥ &% 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 

* সমাধিমথ কর্াণি সা করোতু করোতু বা। 

হয়ে নান্তি সর্ববাশা মু এবোতমাশয়ঃ | 

যাহার হদয়ে কোন রূপ আশ! বা বাসনা নাই, সেই উত্তমচিত্ত ব্যক্তিকে মুক্ত পুরুষ 
নিবে, সেই ব্যক্তির সমাধি করণ বা অকরণ উভয়ই সমান। 



তত্বজান হইলে যোগের আনাবশ্যকতা [ ৯৬ 

সমাধি অসমাধি 'আদি বাক্যপ্রপঞ্চে নিত্যোদিতজ্ঞানবান্ যি কিছুমান 
প্রয়োজন নাই। 

&, ্ টু 

যোগে কোহতিশয়স্তেহত্র জানমুক্তং সমং ঘয়োঁঃ | 

রাখছেযাদ্যভাবশ্চ তুল্যো যোগ্িবিবেকিনোঃ | 
পঞ্চদণী, আত্মানন্দ | 

যোগ ও বিবেক উভয়েরই তন্তজ্ঞানরূপ ফল সমানভাবে উক্ত হইয়াছে, 
অতএব কষ্টসাধ্য সেই যোগেতে তোমার এত আগ্রহ কেন? রাগঘেষাছির 
অভাবরূপ যে ফল তাহাও যোগী ও বিবেকীর সমান । 

যমাদির্ধাী নিরোধশ্চ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ। 
নুযর্থেত্বাদ্যা উপরতেরিত্যসঙ্কর ঈরিতঃ ॥ 

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 

যম, নিয়ম। আসন, প্রীণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইহারা 

উপরতির কারণ; ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতা উপরতির স্বভাব; এবং 
লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্য অথবা লৌক্ষিক ব্যবহারের সম্যক্ উচ্ছেদ 
উপরতির কার্ধ্য । 

বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ সহায়াস্তে পরম্পরম.। 

প্রায়েণ সহ বর্তন্তে বিযুজ্যন্তে ককচিৎ ক্কচিৎ। 
পঞ্চদী, চিত্রদীপ। 

 বৈরাগ্য, ভান, ও টপরতি, ইহারা পরম্পরসাঁপেক্ষ, প্রায়ই একাধারে 
অবস্থিত হয়, এবং কদাচিৎ বিযুক্ত হইয়! পৃথক্ পৃথক আধারেও থাঁকে। 

নৈষর্স্যেণ ন তস্যার্থে ন তস্যার্থো হি কর্তিত | 

ন সমাধা ন জপাভ্যাং ধন্ত নির্বাসনং মন ॥ 

যোগযাশিষ্ঠ ৫ 

যে য্াক্তির মন বাসনাশূষ্ব হইয়াছে, তাহার আর কোন কর্থাদিতে প্রয়োজন নাই, 
কর্ণের অকরণে ভাহার কোন হানি নাই, তাহার অপর জপ বা সমাধিতেও প্রয়োজন নাই । 



৯৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন 1 

অয়োহপাত্যন্তপক্কাশ্চদ্হতত্তপসঃ কলম. 
ছুরিতেন ক্ধচিৎ কিঞিৎ কদ্দাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥ 

পঞ্চদলী, চিত্রদীপ । 

এই তিন পদার্থ এক ব্যক্তিতে সর্বদা! অত্যন্ত প্রবল থাকা মহৎ তপস্যার 
ফল, ইহার ধধ্যে কোন স্থানে কখন কোন প্রতিবন্ধক দ্বারা কাহারও 

কোন পদার্থের হাস হয় । 

বৈরাগ্যোপরতী পুর্ণে বোধস্ত গ্রতিবধ্যতে । 
বন্য তন্য ন মোক্ষোহস্তি পুণ্য লোকস্তপোবলাঁৎ ॥ 

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 

যেব্যক্তির বৈরাগ্য ও উপরতির প্রাবল্য হয় কিন্তু জ্ঞানের হাস থাকে, 

তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল তপস্যাবল দ্বারা পুণ্যলোকপ্রাপ্তি 

মাত্র হয়। 

পুর্ণে বোধে তদন্যো দ্বে প্রতিবদ্ধী যদ তদ]। 
মোক্ষে! বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃ্টছুঃখং ন নশ্যতি ॥ 

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 

আর যাহার জ্ঞানের প্রাধান্ত হয় এবং বৈরাগ্য ও উপরতির ন্যুনত। থাকে, 
তাহার ভবিষ্যতে নিশ্চয় মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু প্রতিবন্ধক্ষয় পর্যযস্ত দৃষ্ট- 

ছুঃখবিনাশক্ধ্প জীবন্মুক্তির সুখপ্রাপ্তি হয় না। 

তত্ববোধঃ প্রধানং স্যাৎ সাক্ষান্োক্ষপ্রদত্থতঃ | 

বোধোপকারিণাবেতো বরা খ্যোপরমাবৃভৌ ॥ 
| পঞ্চদশী, চিত্রদীপ। 

পূর্বোক্ত বৈরাগ্য জ্ঞান ও উপরতি ইহাঁদিগের মধ্যে সাক্ষাৎ মোক্ষস্খের 
কারণ তত্বজ্ঞান সর্ধাপেক্ষ। প্রধান ; নৈরাগ্য ও উপরতি জ্ঞানের উপকারী 
মান্ে। : 



জ্ঞানীদিগের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত। 

যদিও জ্ঞান জদ্মিলে মুক্কি প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে, তথাঁপি উপযুক্ত 
সাধন না হইলে ( অর্থাৎ প্রতিবন্ধকাঁদি ক্ষয় না হইলে) এক জন্মে ( অর্থাৎ 
এ জীবনে ) মুক্তি হইবে না। তবে ইহার অব্যবহিত পর জীবনেই হউক 
1 তৎপর জীবনেই হউক প্রারন্ক্ষয় হইলেই মুক্তি হইবে । 

যাবদধিকারমবন্থিতিরাধিকারিকাঁণাম. | 

বে, ৩। ৩1৩২ সুত্র । 

ব্রহ্মতত্ববিদাং মুক্তিঃ পাক্ষিকী নিয়তাথব। । 

পাক্ষিক্যপাস্তরতম গ্রভৃতেজন্মকীর্ভনাৎ ॥ 

নানাদেহোপভোক্তব্যমীশোপাস্তিফলং বুধাঃ | 

মুক্তাধিকারপুক্লষাঃ মুচ্যন্তে নিয়তাস্ততঃ ॥ 

শা, সু, ৩।৩।১৯ অধিকরণ। 

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, অপান্তরতম নামে এক তত্বজ্ঞানী বিষুণর আজ্ঞান্- 
সারে দ্বাপরধুগাস্তে ব্যাসদেবরূপে জন্মেন এবং সনৎকুমার কাণ্তিকেয়রূপে ও 

. বশিষ্টপ্রভৃতিও অন্তান্তরূপে (বরপ্রভাবেই, হউক, শাঁপপ্রভাষেই হউক, 
বা নিজ নিজ ইচ্ছা প্রধুক্তই হউক, অথবা প্রারন্ধ কর্ম ভোগের জন্তই হউক ) 
জন্মগ্রহণ করেন ।* অতএব জ্ঞানীদিগের মধ্যে কাহারও মুক্তি হয়, কাহারও 

হয় না, ইহা পূর্ববপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, উক্ত পুরুষ সকল পর- 
_মেশ্বরের উপাসনা দ্বারা অধিকারিপদ- প্রাপডিপুর্বক বহুজন্মপ্রদ প্রারবধ কর্া- 

বসানে মুক্ত হন) অন্তএব জ্ঞানীদিগের মুক্তি অনিয়ত নহে। 

শব্বকর্মানুসারেণ বর্তন্তাৎ তে যথা তথা । 
অবিশিষ্উঃ সর্ববোধঃ সম! মুক্কিরিতি স্থিতিঃ ॥ « 

পঞ্চদশী, চিত্রযীপ। 

স্বীয় স্বীয় প্রারন্ধকর্মীনূসারে জ্ঞানীদিগের য়ে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক 
জ্বানের কখন বৈলক্ষণ্য নাই, এবং মুক্তিরও অসস্ভাবনা! নাই। 

১৩ 



৯৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

উপাঁমনং নাতিপক্ষমিহ বস্য পরত্র সঃ | 

মরণে ত্রন্মলোকে বা তত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥ 
পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ । 

ইহজদম্মে যে ব্যক্তির উপাঁসনা পরিপৰক না হয়, মরণের পর ব্রহ্মলোকে 

অথবা অন্য কোন লোকে তত্বজ্ঞান হইয়। তাহার মুক্তি হয়। 

এহিকমপ্য প্রস্ততগ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। 

যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বারা ইহ জন্মে অথবা 
জন্মাস্তরে * ব্রন্মজ্ঞান প্রীপ্ডি হয়, যে হেতু বেদে দেখা যাইতেছে । 

* আত্মার জন্বাস্তরগ্রহণের (অর্থাৎ পুনর্জম্মের ) কথ| শুনিলে আজকাল অনেকেই 

কুসংস্কার বলিয়। তাহাতে স্ব! প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্ত তন্ততঃ বাহার! পুনজন্ম 

কথাটি শ্রবণমাত্রেই তদ্িষয়ে বিশেষরূপ চিস্ত। না করিয় একেবায়ে কুসংস্কার বলিয়া বর্ণে 

হাত দেন, তাহাদিগেরই কুসংক্কার অধিক । 

“জীবের মৃত্যু হইলে যত দিন না মুক্তি হয়, ততদিন পর্যান্ত জীবাত্মা পুন? পুনঃ এই 

পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করিবে ; অথবা মৃত্যুর পর সকলকেই কোন না কোন নূতন জগতে 

যাইতে হইবে )৮ একথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার অধিকার কাহারও নাই । বরং পৃথিবীতে 

যত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার! যে অনেকেই ইহার পূর্বে এই জগতে অথবা অন্ধ কোন 

জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ এই জীবন ষে ষ্টাহাদিগের সকলের নূতন জীবন নহে, ' 

এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে । কারণ, তাহা না বণিয়া যদি এই জন্মকেই 
সফলের নূতন জন্মবলিক্ স্বীকার করেন; তাহা হইলে পরম স্ভায়বান্ নিরপেক্ষ পরমেশ্বর 

পক্ষপাতিত। দোষ সংঘটন হয়। যথা, মনে কর পরমেশ্বর ছুইটী আত্মাকে সৃজন করিয়াই 

পৃধিবীতে আনয়ন করিলেন । একটীকে এরূপ সমাজে এবং এপ পরিবারের মধ্যে স্থাপন .. 

করিলেন যে, সে পিতা মাতার যত্ধে সাহায্যে এবং সদৃষ্টান্তে অল্পদিনের মধ্যেই জ্ঞান, ধর্ঘা। 

ব্রঙ্গপ্রীতি প্রভৃতি যাবতীয় স্বর্গীয় রত্বে বিহষিত হইয়! মনুষ্যক্্রীবনের সার্থকতা সম্পাদন 

করিল; এবং অনস্ত জীবনের উপজীব্য যে ব্রক্মানন্দ এই. জগতে থাকিয়াই সে তাহা লাভ 

করিল। এবং অন্তটাকে তিনি এক্পপ অসভ্যমগুলীর মধ্যে স্থাপন করিলেন যে তথায় সে 

একপ্রকাণ বন্ জস্তর সায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধা হইল। জ্ঞানধর্্াদির পরিবর্তে 

তাহার আয ভ্রম, অজ্ঞানতা এবং কুসংক্কারাদিতে পরিপূর্ণ হইয়ী উঠিল; অধিক কি, 

রাক্ষস পিশাচ বা দ্র সভায় ব্যবহার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়। দড়াইল। অতএব 

ছুইটী তুল) অধিকারপ্রাপ্ড আত্মা এ।৮সময়ে একত্রে পৃথিবীতে আসিল, এক সময়ে জন্মগ্রহণ 



জ্ঞানীদিশের মুক্কি নিয়ত ব। অনিয়ত। ৯৯ 

“গর্ভস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাঁবম্ 1” 
গর্ভ যে বামদেব তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তখন তাহার 
এহিক কোন সাধন ছিল না, সুতরাং পূর্বজন্মের সাধন দ্বারাই তিনি জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_ 

অযতিঃ শ্রদ্গয়োপেতে! যোগাচ্চলিতমানসঃ | 

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাৎ গতিং কৃষক গচ্ছতি ॥ 
গী, ৬। ৩৭ 

যে বাক্তি প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ফোগ আরস্ত করিয়াছে, কিস্তপরে তত্দিষয়ে 
শিখিল প্রযত্র হইয়াছে, এবং বিষয়ের প্রলোভনে পড়িয়া যাহার যোগ ভষ্ট 

হইয়াছে, জুতরাং তাহাতে সিদ্ধি লাভকরিতে পারে নাই ) হে কষ্চ, যোগ 
হইতে বিচলিতমন। সেই ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবেক ? 

কচ্চিন্নোভয়বিভষ্টঃ ছিন্নাীভমিব নশ্যতি | 

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহে। বিমুড়ে। ব্রহ্মণঃ পথি ॥ 
সী, ৬৩৮ । 

হে মহাবাহো ! ঈশ্বরপ্তাপ্রি পথে এইরূপ বিমুঢ় অথচ আশ্রয়-রহিত 
ব্যক্তি স্বর্গ মোক্ষ উভয় না| পাইয়। ছিন্ন: মেঘের স্তাঁয় কি লয় প্রাপ্ত হই- 

বেক. না ? | 

করিল অথচ একজন এরপু সুবিধা পাইঞ্জ যে সে দেবতা হইল, এবং অন্ত জনকে 

শ্পরমেশ্বর এরূপ কদধ্য ছ্ার্নে রাখিলেন যে সে পণ) অপেক্ষাও অধম হইল। সুতরাং এই 

জীবনের পূর্বের অন্তজীবন স্বীকার না করিলে পরুম স্যায়বান্ পরমেশ্বরকে পক্ষপাতিতা-দোফে 

দোষী করিতে হয়। ইহা! কখনই হইতে পারে নাঁ। অতএব এই জীবনের পূর্বে অন্ঠ 

জীবন যে আমাদের ছিল, ইহা! অবগ্তই স্বীকার করিতে হইবেক। 

* শাস্্রকারগগ যে বামদেব খবির গর্ভাবস্থানকালে ব্রঙ্মভাবপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন 

ইহার স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে “এক জীবনের উপার্জিত জ্ঞানাদি অতি সহজেই তৎপরজী বুনে 

প্রকাশিত হইয়া থাকে ;৮” তাহাদের এই সত্যর্টী সকলেই হুদৃঢরূপে হৃদয়ঙজম করিবেক ? 

নতুষ! গর্ভস্থ শিশুর ব্র্মভাবপ্রাপ্তি হওয়! সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। 



১০ সুকি ্ রবং তাহার সাধ? 
শীষ কহিলেন-_- 

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশত্তপ্য বিদ্যুতে | 
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিন্দগতিং তাত গচ্ছতি | 

হে পার্থ, যোগভরষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য এবং পরলোকে ও নরকভোগ 
নাই। যে হেতু গুভকর্মকারীর কখন কোন ছুর্গতি হয় ন। 

প্রাপ্য পুগ্যকৃতাৎ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ মাঃ ॥ 

শুচীনাং ঞ্রমতাঁং গেহে যোগত্রষ্টোহভিজায়তে ॥ 

কিন্ত শুভকর্ম্ম করিয়া লোক যে স্থানে গমন করেন, যোগত্রষ্ট বাক্তিও সেই 

স্থান প্রাপ্ত হন) তৎপরে বহুকাল পর্ধ্যস্ত তথায় সুখ ভোগ করিয়া সদাচার- 
যুক্ত ধনী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। 

ধাহার! মল্পকাল যোগাভ্যাস করিয়া যোগচ্যুত হন, তাহাদিগের যোগা- 

ভ্যাসের এই ফল কথিত হইল; কিন্তু ধীহারা বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়া! 

যৌশন্রষ্ট হন, এইক্ষণে তাঁহাদিগের যোগাভ্যাসের অন্য ফল কহিতেছেন। 

অথবা যোৌখিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাঁম.। 
প্রতদ্ধি দুরলভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ 

বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়া! ষিনি যোগতভরষ্ট হন, তাহার এককালে যোগনিষ্ঠ 

জ্ঞানী লোকের কুলেই জন্ম হয়। হে পার্থ, এ জন্ম মোক্ষের কারণ) 

অতএব এরূপ জন্মও লোকের অতিদ্র্লভ হয়। 

তত্র তং বুদ্ধিমংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ । 
যততে চ ততো ভুয়ঃ নংসিদ্ধৌ কুরুণনন্দূন ॥ 

*্ শরীরনত্ে যে সকল ধ্যান অতিন্বিবেশ ও অভ্যাস আয়্ত কর! যায়, শরীরপ।ত 

হইলেও সেই সকল ধ্যান অভিনিবেশ এবং অভ্যাসের সংস্কার জীবকে অনুরূপ নিয়মের অধীনে 

রাখে এবং অনুরূপ রূপে পরিবর্তিত করে । এই শরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধান 

করির! তাহ! পরিত্যাগ করিলেও বহুকাল পরে তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত 

হইজ্জর এক্সপ কেন হয়? আত্মটুতে অনুতিত বর্সের সংস্কার আবদ্ধ থাকে বলিয়াই হয়। 

স্থিত মংস্কার যখনই উদ্বদ্ধ হইবে তখনই প্মরণ হইবে, প্রতাভিজ্ঞ। হইবে, মনের ভাব ব। অবস্থা 

'গাঁরষর্জিত হইবে। সংস্কার পদার্থ যখন আত্মাতে বা সুক্ষ শরীরে উৎপন্ন হয়, তখন তাহা 
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পুর্জাভ্যামেন তেনৈৰ ভ্রিয়তে হাবশো পি সঃ |% 
জিজ্ঞান্গরপি যোখনা শব্দব্রঙ্গাতিবর্ততে ॥ 

হুঙ্গ্ শরীরেই আবদ্ধ থাকে। বাহাদেহে উৎপন্নও হয় না, আবদ্ধও থাকে না। ইহাতে 
বুঝিতে হইবে ষে, বাহাদেহ পতিত হইলেও তদ্দেহের সঞ্চিত সংক্ষার সকলের কিছুমান ক্ষয় 
হয় ন!| এই জন্যই মরণের পর, তঙ্গেছের সঞ্চিত জ্ঞান বর্শ বা রা সংস্থারামুরূপ 

অকটী অভিনব অবস্থা উপস্থিত হয় । 

কোন প্রকার উৎকট রোগ্ন হইলে কি মুচ্ছ্যাদি ছুরস্ত অবস্থায় পতিত হইলে যেমন 
পূর্ববসঞ্িত জ্ঞানের অন্যথ! হয় অথবা ভুলিয়া যাইতে হয়, সেইরপ মৃত বস্তার প্রভাবে মুসুর্ঘ, 
তদ্দেহের সমুদায় ভাবই ভুলিয়া! বায়। ভুলিয়াগিয়৷ এক অভিনব ভাবনায় উপস্থিত হয়। সমস্ত 
জীবন ব্যাপিয়া ষে সকল বর্ম করিয়াছে, যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, যেরপ অভিনিবেশে 

নিমগ্ন থাকিয়া কাল যাপন করিয়াছে, তাহারই অন্ুবপ নূতন এক পরিবর্তন, নৃতন এক 

ভাবনা, উপস্থিত হয়। এই নৃতনতর ভাঁবনাই তখন ভাহার প্রায় শরীরের কার্য করে, 
স্তরাং শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে ভাবনাময় শরীর বলে। 

মনুষোর মনুষ্যদেহত্যাগম!ত্রেই প্রথমে কোন না কোন প্রকার ভাষনাময় শরীর 

উৎপন্ন হয়, পরস্ত তাহা ভবিষ্যৎ শরীরের অনুরপ। স্বপ্নশরীরের সহিত এই 

ভাবনাময় শরীরের অনেকটা সৌসাঘৃশ্ঠ আছে। কেননা এই ভাবনাময় শরীরটা স্বপদৃষ্ট 
বস্তর ম্যায় অন্পষ্ট, আভাস ব1 ছায়ার অনুরূপ । এই ভাবনাময় শরীরের অনুরূপ যাটুকৌশিক 
শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

'প্রায়ণকালে য্চিত্বস্তেনৈষ প্রাণ আয়াতি” এবং প্যখাসঙ্কলিতং লোকং নয়তি” ইত্যাদি 

শান্্রবাক্ দেখিয়া উত্তরাঁধিকারীর| ঈশ্বরের নাম মুমূর্ধর কর্ণগোচর করিতে চেষ্ট1 পায়। অভিপ্রায় 

এই ধে, নাম শুনাইলে যদি কোনও গতিকে ভাগ্যবশতঃ মুমূর্ংর চিত্তে ঈশ্বরভাবনার উদয় হয়। 

মরণকালের ভাবনাময় শরীরটা যদি ঈশ্বরভাবে রচিত হইয়া দীড়ায়, তাহ। হইলে নে কুত- 
কৃতার্ঘথ হইল। সত্য চটে, এ দেশে মরণকালে নাম শুনাইবার মূল এই, কিন্তু শুনাইলে কি 

হইবে? পূর্বের স্টান। 'পূর্ধেরঅভিনিবেশ, পূর্বের অভ্যাস না থাকিলে তকালে ঈশ্বরময় 
ভাবনাশরীর হইবার সম্ভাবনা নাই । 

সঙ, পদার্থকাঁও। 
* আীকৃষ উদ্ধবকেও এইরূপ কহিপ্নাছিলেন-- 

* কুযোগিনো যে বিহিতাস্তরায়ৈম ু ষ্যতৃতৈস্থিদপোগস্থষ্টেঃ | 
তে প্রাক্তনাভযাসবলেন তৃয়োমুক্ত্তি যোগং নতু কর্মতন্ত্রম্ ॥ 

ভা, ১১। ২৮। 

যে নকল কুযোগী দেবগণবর্তৃক প্রেরিত মনুষ্যভূত (অর্থাৎ পুত্র ও শিষ্যাদি)বিদ্ব সকলের 
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উক্ত ছুই প্রকার জঝেতেই যোগত্রষ্ ব্যক্তিরা পুর্ববজম্মে উপার্জিত ব্রহ্ষজ্ঞানের 
সম্বন্ধ গ্রাপ্ত হইয়া পরে পুনশ্চ মোক্ষের প্রতি অধিক যত্ব আরম্ভ করেন। 
ইহার কারণ এই যে, পূর্বজন্মের অত্যাস দ্বারা অনিচ্ছাতেও বিষয় ত্যাগ 
করিয়া তাহার মোক্ষলাধনে প্রবৃত্ত হন (অর্থাৎ কোন দৈবশক্তি যেন 

তাহাদের কেশীকর্ষণপূর্ববক তীহাদিগকে সেই পথে টাঁনিতে থাকে )। আর 
কেবল মাত্র প্যাঁগ বিষয়ে ভিজ্ঞান্থ হুইয় অর্থাৎ যৌগ কি ইহা জানিতে 

ইচ্ছকমাত্র হইয়াও ষদ্দি কেহ পাঁপবশে তাহ! হইতে ভ্রষ্ট হইয়। থাকে, 
তাহ! হইলেও সে ব্যক্তি শব্ব্রন্ধ অর্থাৎ বেদৌক্ত কর্ম কাণ্ড অতিক্রম করিতে 

সমর্থ হয়; অর্থাৎ বেদবিহিত-কর্মজন্ত ফল ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানরূপ 
মহাফলে তাহার প্রবৃত্তি হয়। 

প্রযত্বাদুষতমাঁনস্ত' যোগী নংগুদ্ধকিন্িষঃ 
অনেকজন্মনংসিদ্বস্ততে। যাতি পরা গতিম্ ॥ 

গী, ৬।৪০-৪৫। 

হে অর্জুন, যোগত্রষ্ট ব্যক্তি অল্প যত্বেই এই ফল প্রাপ্ত হয়; তবে অনেক 
জন্ম পর্য্যন্ত যোগাভ্যাসের দ্বারা ধাহার শরীর নিষ্পাপ হইয়াছে এবং যোগা 
ভ্যাসে যে ব্যক্তি বিশেষরূপ যত্র করেন, এমন ব্যক্তির যে নিশ্চর মোক্ষপ্রাপ্তি 

হইবে তাহাতে বক্তব্য কি? 

ডিল জএডে 

পি. 

পরার কর্। 

শান্বকারগণ প্রতোক মন্ুষ্যের কন্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
যথা, সঞ্চিত কর্ম, আগামি কর্ন এবং প্রারু কর্খব। তাহারা এই তিন'প্রকার 
কর্্থকে তিনটা বাঁণের সহিত উপম। দিয়াছেন। যথা, কোন ব্যক্তির তুণের 
মধ্যে একটী বাণ সঞ্চিত আছে. তাহার লক্ষ্যের প্রতি একটা বাণ নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে, এঘং একটী বাণকে নিক্ষেপ করিবার জন্ত সে ধন্থৃতে যোজনা 
দ্বারা ভ হন, তাহারা জন্মান্তরে প্রান্তন অভ্যাস বলে যোগই প্রাপ্ত হন, কর্মবিস্তার প্রাপ্ত 

হন না! : 



প্রারন্ধ কর্ম । ১৩ 

করিয়াছে, এইরূপ সময়ে তাহার তত্বজ্ঞান জন্মিল। সে ব্যক্তি যে বাণটী 
ধন্ধুতে যোজন। করিয়াছিল তাহা আর নিক্ষেপ করিল্ না, এবং যে বাঁণটা 

তাহার তৃণের মধ্যে সঞ্চিত ছিল তাহাও সেই ভাবে রহিয়া গেল; কিন্ত ষে 
বাণটা সে লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার যাহা কার্ধ্য তাহ! পুর্ব্বা- 
হেই হইয়া গিয়াছে ; স্থতরাং তাহার ফলভোগ ব্যতিরেকে কদাচ বিনষ্ট 

হইতে পারে না। এই নিক্ষিপ্ত বাপের সহিতই প্রারন্ধ কর্মের উপমা! দেওয়া 
হইয়াছে শাস্ত্রকারদিগের মত এই যে, তত্বজ্ঞান জন্সিলে সঞ্চিত এবং 
আগামি এই উভগ়প্রকার কর্দই নষ্ট হইয়া যাঁয়, কিন্ত প্রারনকর্ম 
ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না।* তাহার! এই প্রারন্ধ কর্মকে তত্বজ্ঞানের 
আগামি (অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ ) প্রতিবন্ধকরূপ কহেন । + যেপর্য্যস্ত ইহা ভোগ 
দ্বারা ক্ষয় না হয়, ততদিন সাধকের সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাত হয় না। তবে 
বীহারা সাধনে বিশেষ অন্ুরক্ত এবং যত্বশীল হন, তাহাদের সত্বরেই সমস্ত 
প্রারনধ ক্ষয় হইয়া যায়, + অন্ত ব্যক্তির তন্দরপ না হইয়া কিছু বিলম্ব ঘটে । 

* “ইযুজাদিদ্ান্তাৎ নৈবারনং বিনশ্যতি।” 
বে, সা, 81১।১১ অধিকরণ। 

যেমন বাগ পরিত্যাগ করিলে তাহার প্রতি ধানুক্ষের এবং বেগে চক্র ঘুরাইয়া দিলে 

তাহার প্রতি কুস্তকারের আর কোনরূপ অধিকার থাকে না) তক্ররপ (জ্ঞানলাভ মাত্রেই) 

প্রারন্ধ কর্মের,মাশ হয় না| উহার ক্রমে ক্রমে নাশ হয়। ও 
1 আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ। 

একেন জন্মন! ্ ীণে। ভরতস্য ভ্রিজন্মভিঃ ॥ 
গঃ দ৯। ৪৫ | 

আগামিপ্রতিবন্ধ থা, বামদেব খবির জ্ঞাঁনোদয় বিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে, প্রারন্ধ- 

সত্তাকেই আগামি প্রতিবন্ধ বল! যায়। সেই প্রতিবন্ধ বামদের খধির এক জন্মই 

ভোগ দ্বার! পর্যবসিত হইয়াছিল, কিস্তু ভরতের ক্রমশঃ তিন জন্মে তাহা! ভোগ হইলে 

পশ্চাৎ তাহার অবসান হয় । 

$£ বশিষ্ঠদেখ রামচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন-- 

দ্বিবিধো বাসনা ব্যুহঃ শুভশ্চৈবাগুতশ্চ তৌ। 

প্রীস্তনে বিদ্যতে রাম ছয়োরেকতরোহথব। ॥ 

অথ চের্দগুভো ভাবস্বাং যোজয়তি সম্কটে। 

প্রাক্তনত্তদসে যত্বাদ্ধাতব্যো। ভবতা! ক্বয়মূ ॥ 
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রজ্জজানেইপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি | 
পুরর্শন্দান্ধকারে বা রচ্জ, ক্ষি্োরশ্ী ভবেৎ ॥ 
এবমারন্ধভোগোইপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাঁৎ। 
ভোগকালে কদাচিত্ব, মর্ড্যোহমিতি ভাসতে ॥ 

যেমন রঙ্জতে সর্পভ্রম হইলে হঠাৎ সেই সর্প দেখিয়া হতকম্পাদি উপস্থিত 
হয়, কিন্তু পশ্চা্ তাহাতে রজ্জজ্ঞান হইলেও সেই হৃৎকম্পাদদি সহস! নিবৃত্ত 
না হইরা অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয়, এবং পুনর্কীর সেই রজ্জ, অন্ধকারে প্র্ষিপ্ত 
হইলে তাহাতে সর্পজ্ঞান হইতে পারে, তন্রপ তত্ষজ্ঞান হইলেও প্রারন্ধ 
কর্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত না হইয়া অন্নে অন্নে নিবৃত্ত হয় এবং প্রনর্ধার 
'ভোগকালেও কখন কখন আপনার মর্ত্যত্ব জ্ঞান হয়। 

নৈতাবতাপরাঁধেন তত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি | 

জীবস্মুকিব্রতং নেদং কিন্তু বন্তস্থিতিঃ খলু॥ 

যর্দিও পুনর্ববার আপনার অর্ত্যত্ব জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তব্জ্ঞানের 
কোন হানি হয় না; যেহেতু জীবন্ুক্তি কোন ব্রত নহে যে নিয়ম অতিক্রম 
করিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহা কেবল বস্তর যথার্থ স্বরূপে স্থিতি মা) 
অতএব মর্ত্যত্বজ্ঞান হইলেও শীত তাহা তত্জ্ঞান দ্বারা নিরস্ত হয়। 

দশমোহপি শিরস্তাঁড়নৃ,.রুদন্ বুদ্ধা ন রোদিতি। 
শিরোত্রণত্ত মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদ1। 

জতএব হি হে রাম শ্রেম়ঃ প্রাপ্োতি শাঙ্বতম্। 

স্বয়ং বন্কোপনীতেন পৌরুষেনৈৰ নান্যথ! ॥ 

যো, বা, সুযুক্ষু প্রকরণ। 

হে রামচন্ত্র, জীব সকলের গুভ অগ্তত ছুই প্রার্তন বাসন! হয়, এ হাসনাহ্বয়ের মধ্যে 

কাহারও একা ংশ ধিক থাকে। 

আর যদি প্রাক্তন অগুত বামনা তোমাকে সঙ্কট কর্মে নিয়োগ করে, তবে তোমার বন 

এবং পুরুষকার দারা সে বাসমাকে তাগ কর! উচিত। 

হে রামচত্রা, প্রাক্তন বাসনার স্বারা জীব বর্শ করে সতা ঘটে, কিন্ত সেই বাসনার 
ভার] য় এবং পুরুষকার করিলে পরের: প্রাপ্তি হয়। ইহার অন্যথা নাই। 



শ্রাদ্ধ কর্ম । ও ৬৩ 

_ দশমাস্ৃতিলাভেন জাতো। হে ব্রণব্যর্থাম, ) 

করিনি গন প্রারনবছঃখিতাম, ॥ 
১০ পদ, ৭1 ২৪৩-২৪৭। 

যেমন দশমদশাগ্রত্ত কোল? পুন এহায আর জনের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া 
রোদন করত খেধে স্বীয় শিরোদেশে আঘাত করে এবং গশ্চাৎ' উপদেশ 
দ্বারা অবগতিপুর্বক রোদনে নিবৃত্ত হইয়া হ্বষ্ট হইলেও তাঁহার শিরোবেদনার 
হঠাৎ শাস্তি হয় না, ক্রমে শাস্তি হয়, তদ্রপ তত্বজ্ঞার্দীর জীবগ্গুক্তি লাভ 
হইলেও প্রারন্ধ কর্মীবশতঃ সাংসারিক জুখছুঃখাদির সহসা আত্যিক দিন 
হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়। - 

তদিউমেউব্যমায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাৎ। 

ইচ্ছন্নপ্যজ্ঞবন্নেছ্ছেৎ কিমিচ্ছন্লিতি হি-শ্রতম্ ॥ 
প, দূ, ৭1 ১৮৯। 

প্রীরব্ববর্মবশতঃ পরমাত্মতখজ্ঞানীর যে অনিত্য বিষয়ে অভিলা় হয় তাহা! 
অজ্ঞদিগের ন্যায় দুঢ়তর অভিলাষ নহে ? ষে হেতু জগতের প্রকৃত তত্ব তাঁহার 
সর্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে । 

ভর্জিতানি ভু বীক্কানি সস্তাঁকার্ধ্যকরাণি চ। 
বিদ্বদিচ্ছ। তথেউব্যা বত্ববোধাৎ ন কাঁখ্যক্কৎ,॥ : 

যেমন কোন বৃঙষবুঠু অপি ছারা তর্জিত হইলে তাহাতে আর অসুর 
হয় না তত্রপ বয়ে অসববোধ হেতু জ্ানীদিগের ইচ্ছা আর কার্য 
করিতে সমর্থ হয় না। 

দধ্ধবীজমরো হেহপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে | 
বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্পভোগৎ কুর্ধযার ব্যসনৎ বছ4 

| পঁ, ১. ৭1১৬৩-১৩৬৪ 1 

যেমন ভর্জিত বীজ অদুর-কার্ধর উপযোগী না! হইলেও ভক্ষগাঁদি কোন 
১৪ 



১ মুক্তি এবং তাহার দাধন। 

কার্ষ্যের উপযুক্ত হইয়া থাকে, তন্দপ জানীদিগের ইচ্ছাও অল্প ভোগ মাত্র 
তুষ্ট হয়, বিস্তৃত ভোগে প্রবদ্ হয় নাঁ।* 

প্রারন্বকর্পপ্রাবল্যান্তোগ্নেধিচ্ছা ভবেদ্যদি । 

ক্রিশ্যন্নেব তদাপোয ভুংজে রিদ্রিগৃহীতবৎ ॥ 
হদিও জানী ব্যক্তিদিগের গ্রারন্ধকর্শোর পরীবল্য হেতু বিষয়-ভোগে বাসনা 
হয়ঃ. তথাপি তাঁহার! তাহা" অত্যন্ত ক্রি হইয়া ভোগ করিয়। থাকেন? 

যেন বিন! রেতনে বলার ধৃত হইয়। কোন ব্যক্তিকে বর্ম ক্করিতে 

হইলে তাহা আঅরেশে কৃত হয় না। 

ভূঙ্জানাস্ভানপি বুধাঃ শরদ্ধাবন্তঃ কুটুম্িনঃ 1 
নাদ্যাপি কর্ম নশ্চিরমিতি ক্রিশ্যস্তি সম্ততম্ ॥ 

পঃ দ) ৭1 ১৪৩। 

আর শ্রদ্ধাবান্ অথচ কুটুম্বযুক্ত সেই জ্ঞানীর নকল প্রারন্ধ কর্ণের ফল 
ভোগ করিতে করিতে ইহ! বলিয়। খেদ করিয়া থাকেন যে, আজিও আমা- 
দের প্রারজ্ধ কর্মের অবসান হইল ন!1। 

নায়ং কেশোহত্র নংলারভাপঃ কিন্ত বিরক্তত। । 

জ্রান্তিজাঁননিদানং হি তাপঃ সাংদারিকঃ ম্মতঃ ॥ 
পদ, ৭। ১৪৪। 

* বিবেকেন পরিক্ষিপান্ল্পভোগেন 'ভৃগ্যতি। 

০/ নৈব তৃপ্যতি কর্হিচিৎ॥ 
পদ, 41১৪৫। 

- ধিবেকী ব্যাক্তি ভোগকালে বিবেকবশত; রিট হইয়া অয ভৌগই তৃণ্ত হন, নঙুবা 
জন্য অবিবেকী বাকিরা অনস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইলেও কখন পরিতৃণ্ধ হয় না। 

বন্ধমুক্তো! মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি । 
একি বারা রা 

| বা, স্থিতি প্রকরণ। 

বিটি: সরান বররন রা,-৮/বুনি 
'এষ্কাফিতে দিলে তাহাতৈই তাহার পরম ভুষ্টি হয়। কিন্তু 'অবদ্ধ এবং শক্রতে অনাহ্ান্ত 
সাজ কটা গাজাকেও বহু করিয়! আগেন না। 



কষ্তা?গ । টন 

প্রার্ধ কর্শের ফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানীদিগের যে এই খেদ উপ- 
স্থিত হয় ইহা! সংসারতাপ নহে, ইহাকে লংসারবৈরক্কি বলা যায়, যেহেতু 
সাংসারিক তাপের কারণ যে ভ্রান্তিজ্ঞান তাহা! জানীদিগের নাই । 

প্রারন্ধং ভোজয়েদেব নু বিদ্যাং বিলোপয়েৎ । 
সুগ্তবুদ্ধবদগ্লেষতাদবস্ছ্াৎ কুতে। নমুক॥ 

বে, সা, ৪1১১৪ অধিকরণ। 

যেমন সুযুষ্তিকালে বিদ্যার লোপ হয় না, সেইরূপ প্রারন্ধ-ভোগ-সময়েও 

তত্বজ্ঞান লুপ্ত হয় না!। সুতরাং প্রারন্ধ ক্ষয় হইলেই সাধকের নিশ্চয়ই 
যুক্তিলাভ হইয়া থাকে । 

কর্মত্যাগ । 

উচ্চশ্রেনীস্থ সাধক মাত্রেরই কার্ধ্যসম্পাঁদনের শক্তি ক্রমে ক্রমে নিতাস্ত 
হাস হইয়া আইসে। *" যদিও দেহসত্ত্বে কর্ম সকল দেহীকে সম্পূর্ণরূপে 
পরিত্যাগ না করায় তীহাদিগকেও সময়ে (মলমুত্রাদির পরিত্যাগ, এবং 
ভোজনাদি রূপ ) অত্যাবশ্যকীয় কার্ষ্য সকল অনাসক্তহ্ৃদম্মে সম্পন্ন করিতে 

* রাজধিজনক তদীয় গুরু খষিপ্রবর অষ্টাবক্রকে কহিয়াছিলেন ;-_- 

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্ববং ততো বাখিস্তরাসহঃ ৷ 

* অথ চিন্তাসহস্তম্মাদেবমেবাহ্মাস্থিতঃ ॥ অ, সং, ১২১1 

পূর্ব্ণে আমি কায়িকএক্ার্ধে বিরত হইলাম, পশ্চাৎ বাক্যবিস্তারে বিরত হইলাম, এক্ষণে 

আমি চিন্তায় নিরসুচহহ্বা এইরূপে অবস্থান কন্সিতেছি। 
মহাত্মা জনক রাজা হইয়াও যে কর্ম হটুঁতে অনেক পরিমাণে বিরত. হইতে পারিয়াছিলেন 

তাহার কারণ এই যে, আমাদিগের দেশে পূর্বাপর এইরূপ নিয়ম ছিল যে রাজারা ইচ্ছ? 

করিলে মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্শচারিগণের উপর রাঁজবীন্স সমস্ত কার্য্ের ভার অর্পণ করিয়া 

আপনার] দ্বয়ং সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেল। বিণেষতঃ রাজর্ষি জনকের কুশধ্বজ 

নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে পরম্পরের প্রতি পরস্পরের 
বিশ্বাসের ভাবও ্ত্যস্ত প্রবল ছিল। আরও জনক্ষ বাজ? তাহার জীবনের কোন্ ভাগে যে 

সাধনের এরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চয় করিয়। বল! যায় না|. 



১০্ফ মুক্তি এবংসভীহার পারদ । 

ছয়) তথাপি তাহার বর্থবাবুদ্ধিয় বশীভূত হইয়া ফোন রূপ গুরুতর কার্য 
আর কখনও "সম্পাদন করিতে: সক্ষম হন: ন!). যেরপ শুষ্ক বৃক্ষপত্র 
সফল বাযুবর্তৃন্ কোঁন'বিশেষ ক্লিকে. চালিত হয়, * তক্মপ সেই সমস্ত 

জীবন্থক্ত পুরুষরাও: সংস্কাররূপ-বাুকর্তৃক চালিত হইয়! অনায়াসসাধ্য 
( ভোজনাদি রূপ) সান কার্য সকল উপস্থিতমতে (সঙ্করশূত্ত হৃদয়ে )1 
সম্প্ন করিয়া! থাকেন মাঁত্র। অধিক কি, এক সময়ে ধাহারা সামাজিক ও 
পারিবারিক কর্তব্য মাত্রকেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আঁদেশন্বরূপ জানিয়া পরম 

আনন? শ উৎসাঁহের অহিত তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকেন, বাঁহারা ঈশ্বরের 
উদ্দেশে নিক্ষামরূপে অগুঠিত জনহিতকর কার্ধ্যে এই নশ্বর দেহ পতন করা- 

কেই মানবের সর্বোৎকষ্ট স্বার্থ জানিয়া অহরহঃ তাহাঁরই জন্য পরমেশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা! করিয়! থাকেন, তাহাদিগকেই পুনর্ধার সাধনের এই অপেক্ষা- 
ক্ক্ত উচ্চ অবস্থাতে বাধ্য হইয়া জড়ের ন্তায় আচরণ করিতে হয়। তাহার 

* ভগবান্ অষ্টাবক্র তীয় শিষ্য রাজধি জনককে কহিয়াছিলেন-_ 

প্রবৃত্ত বা নিবৃত্তৌ'বা নৈব ধীরন্ত ছুগ্রহ)। 

_ ধা যৎ কর্ড মায়াতি তৎ কৃত তি্তঃ হুখম, ॥ 
নির্বাননে। নিরালম্বঃসচ্ছন্দো। মুক্তবন্ধনঃ। 

ক্ষিপ্তঃ সংক্কায়বাতেন চেষ্টতে শুক্ষপর্ণবৎ ॥ অ, সং ১৮1২-২১। 

ধীর ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া কোন কার্ধে প্রবৃত্ত বা কোন কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হন না । 
যখন যাহা! করিবার জন্ আসিয়া উপস্থিত সুয় অনাসক্তহদয়ে তখন তাহা সমাধান করিয়া! 

যথাহুথে অবস্থিতি করেন । 

ধিনি বাসনারছিত হইয়াছেন, হিলি সাংসারিক কোন বস্তই অবলম্বন করেন না, ধিনি 

অভ্ঞানরূপ বন্ধন' হইতে মুক্ত হইয়া সচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেনএহ্নি সংস্কাররপ বায়ু 
স্বারা বিক্ষিত হইয়] গু পত্রের গ্ভায় চালিত হন মাত্র! € তিনি আপনি চেষ্টা করিয়। কোন 
কার্যে প্রবৃত্ত হল না |) .. | - | 

এ: "০ যন্ ক্বাতসন্বকাঃ শ্রাণেত্রিয়মনোধিয়াম, | 
বৃতবয়ঃ স বিনিমুক্তো দেহস্থোইপি হি ৮ ॥ 

এ , ভাও ১১1১১১৪। 

: স্বীহার গ্রীণ, ইত্রিয় যন ও বুদ্ধিয় আচরণ সকল সংযত হয়) তিনি দেহস্থ 

হই ছাহাদের গুণগণ হইতে মুক্ত । 
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পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিরাও' আর আপনাদিগকে পূর্বে স্তায়কার্ষে নিযুক্ত 
করিতে পারেদ না। ব্রপ্রেমের নেশা তীঁহারা ক্রমে এত দুর অত্ভি্থুত 
হইয়! পড়েন যে কার্য করিবার শক্তি তাহাদিগের ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া খায। 
ইহাতে বাহার! সেই সকল ব্রদ্ষগতপ্রাণ মহাত্বাকে আম্মস্থখে রত স্বার্থপর + 
বলিয়া নিন্দা করেন, তাহার! অতীব ভ্রান্ত। অথবা শ্রতত্্প নিন্দা করাতে 
সেই সমস্ত বৃথাদোষারোপকারী নিয়শ্রেধীস্থ সাধকগণেরও কোন দৌষ 
নাই? কারণ তাঁহারা. সেই জড়ভাঁবাপন্ন সাধকের এতজ্প উচ্চ অবস্থার 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । ' যাহ! হউক, এ সমন্ধে পুরাকালীন মহাত্বাগণ যে. 
"সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াঁছেন, সংক্ষেপে রি নানি 
এ স্থলে উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

* আর আপনার আত্মার পরিত্রাণের জনক যদিও কেহ স্বার্থপরায়ণের স্তাঁয় ব্যবহার 

করিতে বাধ্য হন, প্ডিতগণ তাহাতে কোনরূপ দোষারোপ করেন না। যথা চাণক্য পণ্ডিত 
বলিয়াছেন ;--. ৃ্ 

গতাজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্তার্থে কুলং ত্যজেৎ। 
গ্রামং জনপাবস্তার্ধে আত্মার্থে পৃধিবীং ত্যজেৎ | ূ 

কুলরক্ষার্থ একটা বস্ত ত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার্থ কুল ত্যাগ করিবে, দেশরক্ষার্থ গ্রাম 

ত্যাগ করিবে, আত্মরক্ষার্থ পৃথিবীপর্য্যস্ত ত্যাগ করিবে । | 

মহাভারতের শাস্তিপর্ধবমধ্যে দেখিতে পাওয়! যায়, ভীগ্মেদেব যুধিষ্টিরকে অনেক স্থলে 
উক্তপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 

ভগবান্ শিব বলিয়াছিলেন--. 

্রিয়োনধায়ৈ বসর্ষেষাং নাস্বানোইস্ত্যপরং প্রিয়ম্ | 

লোবেহশিল্নীক্বসম্বন্ধাৎ ভবত্তযন্তে প্রিয়াঃ শিবে ॥ রী 
ম,নি, তন্ত্র ১৪। ১৩৭ ॥ 

যাবতীয় বস্তুর মধ্যে আল্মাই সচল শমুষোর পরম প্রিয় বন্ত, আপনার আত্মা অপেক্ষা শ্রিয় 
বন্ত ভ্রিলোকের মধ্যে কাহারও কিছু নাই; তবে রে মনুষ্যগণ অন্ফ কোন বস্তকে পরম প্রি" 
ন্ূপে জ্ঞান করে, তাহার কারণ এই যে, সেই বন্তয় সহিত ভাহাদিগের আত্মার বিশেষ কোন. 
দ্বপ সম্বন্ধ আঁছে। মহর্ষি যাজ্বন্ধ্য তদীয় পর্পীকে কহিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়ী লোকে ফে.; 

পতির মঙ্গল কামন| করে, তাহ! গতির জন্য নহে; ইত্যাদি । | 



৯১৯ মুক্তি এবং ভাঙার সাধন । 

ভিদ্যতে জদয়গ্রস্থিশ্ছিদ্যনে সর্ব ংশয়াও | 

ক্ষীয়ন্তে চাল্য কর্ণ্দাণি তল্মিন্ হৃষ্টে পরাধরে ॥ 
: যো, বা,1- ভা ১। ২ ২১1০৯, ২।২।৮শ্রাতি। 

সেই অনাদি নত্ত পরবন্ধ দৃষ্ট হইলে, (অর্থাৎ অস্তিমান্রন্ধপে তাহাকে 
জানিবার পর. তাহার তবভাব হারা তাঁহাকে জানিতে পারিবে, ) সাধকের 
সমস্ত হাদয়গ্রন্থি, ভেদ, এবং সকল সংশয়ের ছেদ, আর প্রারদ্ধভোগ 
ব্যতিরেকে সর্ধবকর্শেরই ক্ষয় হয়। 

| বাগ্ষিপ্রাজ্মজহোদৃয্যোগৎ জনং মুকজড়াঁলসম.। 
করোতি তত্ববোৌধোহয়মতস্ত্যক্তে। বুকুক্ষৃভিঃ ॥ 

অ, সং, ১৫1 ৩। 

প্রকৃত তত্বজ্ঞান জন্মিলে বাদী ব্যক্কি মুক হন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জন়্ হন, এবং 
উদেষাগশীল ব্যক্তি অলস হইয়া পড়েন। এই জন্য ভৌগাভিলাধী ব্যক্তিরা 
ইহাতে যত্ব করিতে পারেন না। 

ভথবান্ রাশচন্দ্র ভাত! লক্ষমণকে বলিক্কাছিলেন-_.. 

কেচিদ্বদক্তীতি বিতর্কবাদিন- 
ভদ্দপ্যসঙ্গ উ্রবিরোধকারণাৎ 
দেহাভিমানাদভিবদ্ধতে ক্রিয়া ক 
বিদ্যাগতাহস্কৃতিতঃ প্রনিধ্যতি | : 

অধ্যাত্বরামায়ণ, রামগীতা!। 

 পঞ্চদশীকর্তা এইকপ লিখিক্সাছেন ; যথা 
আত্মার্ঘন্বেন সর্ধবস্য প্রীতেশ্চাক্সা হুতিশ্রিয়ঃ | 

যথা! পিতু: দির মিত্রাৎ পু্রঃ শ্রিশ্বতরত্তথা ॥ 
| পঃদং১২।৭৭। 

বের পরের বিজ অপেক্ষা পুর অধিবতর পি হন, সেইসপ আদার সহিত -সন্বন্ধ জনিত 

. বত তকার শির থকা! স্ব সে সকপেখ মধো আঁস্বাই অতিপ্রিয শকের যোগ্য হম । 
| +* আমাদিখের এই স্ুল.দেহ ফেআস্মা নহে, অর্থাৎ এই স্কুল দেহের অতিরিক্ত যে এক 

দুদ জাক্ব? আছেন: ইহ! প্রায় সকলেই জানেন এবং শ্বীকার কছিয্া থাকেন। কিন্তু কেবল 



. : কর্দতযাি ১২০ 

কোন কোন কুতর্কনিষঠ ব্যক্ধি কেবল কর্ধকেই যে মোক্ষসাধন বলেন তাহ! 

যেমন অধুক্, তন্জপ জ্ঞান ও কর্শের সমুচ্ঞয়কেও মোক্ষসাধন বল! যুক্ধি- 
সিদ্ধ নহে; কেনন। তন্জরপ কথনে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিবেচন করিস! 

দেখ, আমি দেহ বটি এতজপ যে অজ্ঞানোৎপন্ন অভিমান তাহা হইতে ক্রিয়া 
বধ্ধিতহয়, আর শ্রবণ মনন নিদিখ্যাসন দ্বারা এ দেহাভিমান পরিত্যক্ত 

মাত্র জানিলে বা শ্বীকার করিলেই যে দ্বেহে আত্মবুদ্ধির বিনাঁশ হয় তাহা, নহে। সাধন 

বাতিরেকে ফদাচ তাহার বিনাশ হয় না। কারণ যদিও আমরা সকলেই জানি যে “আামা- 

দিগের এই দেহ আত্মা নহে; ইহা জড় পদার্থ মাত্র । : ইহা মৃত্তিক। হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
সৃত্তিকাতেই বিলীন হইবে । কিন্ত আমর! স্বতন্ত্র নিত্য পদার্থ, এবং সেই মহান আত্মার 

সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ,” ভথাঁপি সাঁধন ব্যতিরেকে এই তন্বতাব কতক্ষণ আমাদের 

মনে স্থান পান? বিশেষতঃ আমরা! ঘত্তই সাধন করি না! কেন, যে মুহূর্তে আমরা কোন কর্মে 
প্রবৃত্ত হই, তৎক্ষণাৎ আপনা! হইতেই আমাদিগের তত্ববিশ্মৃতি ঘটে; এবং দেহে আত্মা- 

ভিমান জম্মে। অধিক কি, দেহে আত্মাভিমান নণ জন্মিলে মনুষ্য কখনও কোন কর্খ করিতে 

সমর্থ হন না| কিন্তু অপর দ্বিকে দেখ যায়, গেহে আত্মবৃদ্ধিননপ শ্রমের আত্যন্তিক বিনাশ 
না হইলেও আমাদিগের আত্মার ন্বক্প হুন্দররপে প্রকাশিত হয় না। সুতরাং ইহা! অবস্ত 

স্বীকার্ধ্য যে, সাধনের উচ্চাবস্থায় সাধকের কোনগ্রফার কর্ থাকে ন। এবং এই জন্যই 

রামচন্ত্র বলিয়াছিলেন যে, জ্ঞান ও কর্দের কখন সমুচ্চয় সম্ভবে নাঁ। সাধনের পথে দেহে 
আত্মাভিমানবিনাশ যে কতদুর প্রয়োজনীয় তদ্ধিষয়ে বশিষ্টদেব রামচন্তরকে এইরূপ বলিয্না 
ছিলেন। যথা» 

সা কালছুত্রপদবী সা মহাবীচিতাপুরা। 

সাসিপত্রবনশ্রেণী যাহংদেহ ইতি স্থিতিঃ ॥ 

০... যো, বা, স্থিতি প্রকরণ। 

“আমি দেহম্বরপ' এইরূপ যে স্থিতি সেই কালনুজ্জ নরকের কারণ, সেই মহাবীচি নরকের 

রজ্জু, এবং সেই অসিপত্র নরকের কারণ জঁনিবে। 
আপাদমস্বকমছং মাঁতাপিত্ৃবিনিমি তিঃ 1 
ইত্তযেকোনিশ্চয়ে। রাম বন্ধায়াসহিলোকনাৎ ॥. 

স্মতীঃ সর্ধবভাবেস্ে বালাগ্রাপ্যহং তুম । 

ইতি হিতীয়ে। মোক্ষানস নিশ্যোৌজায়তে সতাদ্। 
যো, ব) উপ, প্রয়াণ । 



এ. ই 

স্ব রি ৫ , চে ছু 

৯১১ খা বাহারি সাধন. 
| রি ্ চা হি ০ 

এ 

িনিরারা না নৃ এডজপে জ্ঞান ও, এর কারণ- 

গত মহদৈবম্য দোষ দৃষ্টি হইতেছে। 
তম্মাৎ ত্য্েৎ কাধ্যমশেষতঃ সুধীঃ . 

বিষ্যাবিরোধার সমুদ্চয়ো]. ভবেৎ।. 
-. আত্মানুসম্বানপরায়ণঃ সদা 

নির্বনর্কেকিয়বৃত্িগোচরঃ ॥ 

| অধ্যাত্বরামায়ণ, রামগীতা। 
অতঞ্ৰ বিদ্যার সহিত কর্শের বিরোধ থাকা প্রযুক্ত তছভরের সমু 
হইতে পারে না) একারণ বিবেকী ব্যক্তি কশ্ম সমূহকে সর্ধতোভাবে 

“মাতাপিতৃনির্শিত পদাবধি মন্ত্রক পর্যাস্ত এই সমস্ত শরীর আমি, এইক্সপ অসন্দর্শন হইতে 
এক নিশ্চয় হয়। সেই নিশ্চন্ন বন্ধের কারণ । এবং “সর্ব বগ্তর অতীত কেশের অগ্রভাগ 

অপেক্ষ! সুক্ষ আমি এই দ্বিতীয় নিশ্চয় সংলোকের হয়, সেই দিশ্চয়'মোক্ষের কারণ। 
_. সাগ্যশান্প্রণ্ত! দিদ্ধেবর কপিল তদীয় জননী দেবছুতিকে সিদ্ধ অবস্থায় সাধকের যে 

কতঙুর পর্যযস্ত ঘেহে আত্মাভিমানের বিনাশ হয় তাহা! এইরূপে বলিয়াছিলেন ; যথা, 
দেহং চ তং ন চরম; স্থিরমুখিতং ব! 

সিদ্ধে। বিপশ্যতি যতোহধ্যগমৎ হ্বরপম্। 

দৈবাছুপেতমথ দেববশাদপেতং 

বালে! বখ। পরিকৃতং মধধিরামদান্ধঃ ॥ 

দেহোইপি দৈববশগঃ খলু কর্ণ যাবৎ 
্বারস্তকং গ্রতিসমীক্ষত এব সাহু; 
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হা দেহ আমন সীনই থাকুক, তাহা! হইতে উ্িতই বা হউক ; উিত হইয়া! সেই 

স্থানেই থাকুক; তথা হইভে অন্যন্হই বা! যাউর্ষ। দৈবত্রমে স্থানাস্তরেই অবস্থিত হউক; 

 যেকপ মদিরামত্ত ব্যক্তি কটিদেশে স্থিত বসনের প্রতি মনৌধোগ করে না, সেইরূপ তিনি 
। আর উহান্সি কোন অনুসন্ধান লন না) কারণ তিনি সিদ্ধ এবং স্বরূপ প্রাপ্ত হইম্বাছেন। 
্দক্ষোয়বশে হার দৈহ প্রায় কার্সের সমাপ্তি পরান ইন্রিয়গণের সহিত বর্তমান থাকিয়| 
নিরপদ্যাপার সম্পাদন করিয়! থাকে, সত্য বটে; বিস্ত ভিনি উহাকে বপদৃষ্টের ন্যায় বোধ 

ক্ষয়ে । ৃঁ ং 



-. কর্মত্যান |. ১৯ 

পরিত্যাগ করিবেন । এবং লমুদয় ইন্জিবৃত্তির বিষয় যে শব স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধ তাহা হুইতে মনকে আকর্ষণ করিয়। সর্বদা আত্মধ্যানপরায়ণ 
হইবেন । 

অনন্যচিতত। এ কম্মঠৈঃ কথম্। 
কর্মত্যাসী ততো! ব্রহ্মনিষ্ঠামর্থতি নেতরঃ ॥ 

বে, সা, ৩। ৪1২ অধিকরণ, ২য় বর্ণক। 

সর্ব্ব ব্যাপার পরিত্যাগপুর্ধক ব্রঙ্গে অনন্তচিত্ত হওয়ার নাম ত্রহ্মনিষ্ঠা, 
তাহা! কখন কর্মীর সম্ভব হক না। অতএব কর্শত্যাগীরই ত্রহ্গনিষ্ঠা 
হইয়! থাকে। 

শ্রীকষ্ণ অঙ্জুনকে কহিয়াছিলেন-_ 

যস্বারতিরেব স্যাদাত্ভৃগুশ্চ মানবঃ | 

আত্মন্যেব চ সত্তষ্টস্তস্য কার্ধ্যৎ ন বিদ্যতে ॥ 
সী, ৩। ১৭। 

সর্বদা পরমাত্মাতেই ধাহার রতি হয়, পরমাস্বাতেই যিনি তৃপ্তি লাভ 
করেন এবং -পরমাত্মাতেই ধাহাঁর সন্তোষ, জগতে তাহার আর কোন 
কর্তব্য অবশিষ্ট নাই। 

নৈব তস্য কৃতেনার্ধে নাক্লুতেনেহ কশ্চন । 
নকাস্য সর্বভুতেষু কশ্চিদর্ধব্যপাশ্রয়ঃ ॥ 

গী, ৩। ১৮। 

সেই জ্ঞানীর কর্ম “করিলে পুণ্য হয় না, এবং কর্খ না করিলেও কোন 
প্রত্যবায় নাই। ক্রন্গা হইতে কীটপর্ম্যস্ত তাবৎ জগতে তাহার মোক্ষপ্রাপ্ডি 
বিষয়ে কোন সহকারীর আবশ্যক রাখে না। 

জ্ঞানাস্বতেন তৃগুসা কতরুত্যস্য যোখিনঃ ৮ 

নচান্তি কিঞ্চিৎ বর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ববিৎ ॥ 
উত্তরগীতা। 

১৫ 



১%৪ মুক্তি এবং ভাঙার সাধন। 

হে অঞ্জন, ধিনি. জানরূপ অমৃত দ্বার! পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এপ ক্কতন্কৃত্য 
যৌন্সীর জগ্গতে কিছুমাত্র কর্তব্য কর্খট নাই। ধাহার কর্তব্য আছে এক্সপ 
বিশ্বাস, তিনি এখনও প্রর্কত ব্রক্মতত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। 

প্রীকৃষ উদ্ধবকে কহিদ্নাছিলেন-_ 

ন কুর্ধ্যান্ন বদেৎ কিঞির ধ্যায়েৎ দাধ্বসাধু বা । 
আত্মারামোহনয়! ব্বত্য? বিচরেজ্জড়বন্থুনিঃ ॥ 

ভ1, ১১।১১।১৭। 

জ্ঞানবাঁন্ মুনি সাঁধু বা! অসাধু কিছু করিবেন না, বলিবেন না, অথবা চিত্ত 

করিবেন না) আত্মারাম হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় 
বিচরণ করিবেন। 

বুধে৷ বালকবৎ ত্রীড়েৎ কুশলে। জড়বচ্চরেৎ। 
ভা, ১১।১৮।২৯ । 

শ্রী কহিলেন, হে উদ্ধব, মুমুক্ষু হইয়। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা মুক্কিবিষয়ে 
অপেক্ষাশূন্য মদীয় ভক্ত হন, তিনি বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়! 
করিবেন এবং নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন । 

ভগবান্ অগ্লীবক্র তদীয় শিষ্য রাজধষি জনককে কহিয়াছিলেন__ 

নশাস্তৎ স্তৌতি নিক্ষামো। ন ছু্টমপি নিন্দতি 1 

সমছুঃখসুখস্ত গু; কিনরিৎ কৃত্যৎ ন পশ্যতি ॥ 
.. অ, স+ ১৮৮২। 

ধাহার স্ব ও ছুঃখ উভয়ই সমান, যিনি কামনা. পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
ঘিনি জ্ঞানামৃতপানে পরিতৃপ্ত হইক্সুছেন, তিনি প্রশাস্ত ব্যক্তিকে স্তব 
করেন না, ছষ্টকেও নিন্দা করেন না, এমন কিতিনি কোন কর্তব্য কর্মমই 
দেখেন না। 

কৃত্যৎ কিমপি নৈবাক্ি ন ক্কাপি হদি রন! | . 
যথা জীবনগেষেহ জীবন্মুকস্য যোগ্রিনঃ ॥ 

অ, নং ১৮৩ । 



কর্মশতাগ। ১০ 

জীবনুক্ত যোগীর পক্ষে প্রারবক্ষয়জন্য জীবন ধারণ স্থ্যতীত আঁর কোন 

কর্তব্য কর্ম নাই এবং তাহার হৃদয়ে কোন অভিলাষও নাই । 

কর্তব্যতৈব সংসারে৷ ন তাং পশ্যন্তি নুরয়ঃ ॥ 
অ,.সং ১৮1৫৭ 

“আমার ইহা! কর্তব্য” এইকপ যে সন্বল্প তাহারই নাম সংসার । উচ্চশ্রেণীস্থ 
সাধকের তাদৃশ সংকল্প করেন না। 

কম্মণা বধ্যতে জন্ত বিদ্যয়৷ চ বিমুচ্যতে । 

তম্মাৎ কর্ম ন কুর্কাস্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, ৬৭1৭। 

জীব কর্ম প্রভাবে সংসার পাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নির্শ.ক্ত হইয়! থাকে ; 

এই নিমিত্ত পারদর্শা যতির! কদাচ কর্মের অনুষ্ঠান করেন না। 

কর্তব্যদুঃখমার্তশুক্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ | 
কুতঃ প্রশমপীয়,বধারাসারম্বতে সুখম.॥ অ, সং, ১৮।৩। 

কর্তব্যকর্মজনিত-হুঃখ-রূপ* প্রচণ্ড মার্তত্ডের খরতর কিরণে ধাহাদ্দের অস্তঃ- 

করণ দগ্ধপ্রায় * হইয়াছে, শাস্তিকূপ অমৃতধারার বর্ষণ ব্যতিরেকে তীহার॥ 
কিরূপে সুখী হইতে পারেন ? 

* নিফাম-ভাবে কর্তব্য সাধন করিতে করিতে যখন ভাগ্যবান সাধকের 

হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন এক মুহুর্তের জন্যও তিনি 

আর আপনার প্রেমাম্পদকে ছাড়িয়া থাকিতে দম্মত না হন, সেই সময় 
কর্তব্যসম্পাদন-ব্যাপ্টর তাহার পক্ষে অতীব ক্লেশকর ভইয়। উঠে। ষদিও 

কর্মক্ষেত্রের মধেচও তিনি সময়ে সময়ে নিজ প্রাণসাখার দর্শন লাভ করেন,» 

তথাপি তাহাতে তনুহার হৃদয় কখক্ধও পরিতৃগু হয় না, অধিকস্ত তাহার 

উৎক্ এতদূর বৃদ্ধি হয় ষে, কোন মতেই তিনি আর পূর্বের স্তার স্থিরচিতে 
কার্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন না । যাহা হউক, এই অবস্থার সাধকের 
প্রাণ মন যদিও কর্তব্যসাধনের পথে কোন মতেই অগ্রসন্ন হইতে না চায়, 
তথাপি তিনি হঠাৎ সেই পথ হইভে প্রতিনিবৃত্ত হইতেও পারেন না) কাঁরণ 

তাহার সতত এইরূপ শঙ্কা হইতে থাকে, যে, পাছে এরূপ করিলে পরম্ণ 



১১৬ , মুক্তি এবং তাহার বাধম। 

ব্যাপারে খিদাতে যন্ত নিমেযোন্েষয়ো রপি । 
তষ্যালস্যধুরীণস্য ছখং নান্যস্য কস্যচিৎ। 

| ্ অ, সং) ১৬।৪। 

যেব্যক্তি চক্ষুর নিমেষ ও উদ্মেষ অর্থাৎ নিমীলন ও উন্মীলন ব্যাপারেও 
খেদপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সাংসারিক কোন কার্ধ্যেই বাহার প্রবৃত্তি হয় না, 
সেই অলসশিরোমণি মহাত্মা ষে অভূতপূর্ব্ব স্থুখ ভোগ করেন, অন্যে সে 
সুখের মর্শজ্ঞ হইতে পারে না। 

চিত্তস্য হি গ্রসাদেন হিন্থা। কর্ম গুভাগুভং। 

প্রসনরাত্াত্বনি স্থিত্ব। সুখমানন্দ মুতে ॥ 

| য, ভা, মো ধ, ১৩। ৩০। 

পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ধ্য কর! হয়। সুতরাং এই অবস্থায় সেই সরল 
প্রক্কতি সাধকের হৃদয় সময়ে সময়ে যারপরনাই গুফ্ভাব ধারণ করে; এবং 
তিনি মনে করেন যে তাহার নিজ হৃদয়ের ছূর্ধলত! দৌষেই বুঝি এইরূপ 
ঘটিতেছে। যাহা হউক, এ অবস্থায় তিনি অনন্তোপায় হুয়া অনবরত 

কেবল আপনার শরণ্য দেবতার চরণে অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন এবং 

সর্বদা এই বলিয়। প্রার্থনা করেন যে “ছে দেব! হে অকিঞ্চনগুরো ! 
আপনি আমার নেত| হউন। আপনার যাহা ইচ্ছা! তাহাই আমার জীবনে 

স্পুর্ণ হউক, যে পথে চলিলে, ফেকার্ধ্য করিলে আমার নিজ-মাত্মার প্রকৃত 

অঙ্কল হইবে, হে দয়াময়! সেই পথেই আমাকে লইয়া চলুন”, ইতাদি। 
ভক্তবৎসল পরমেশ্বরও ভক্তের এরূপ ছুঃখ চিরদিন রীঞ্গেন না? তিনি 
'অল্পকালমধ্যেই উপযুক্ত অবসরে আপনার প্রিয় ভক্কের,হৃদয়ে সাধনের চরম 
ক্তন্ব সকল প্রচার করিয়া তাঁহাকে চিরদিনের মত ক্বতার্থ করিয়া থাকেন। 

খাই সময় হইতে সাধকের কর্তব্য সকল ক্রমে ক্রমে ত্যাগ হইয়া আইসে, 

'এশ়ং তিনিওক্রমে ব্রন্সংস্পর্সন্ুখে একেবারে মণ হইতে থাঁকন। যাহা 

হউক, এরূপ দেবহুর্নভ অবস্থা অতি অগ্পসং খ্যক ই সাধকের তাগ্যেই ঘটিকা 

*থাকে। 



কর্মত্যাগ ১৬৬ 

ভৃগড কহিলেন ভরঘাজ? গুধ্ধ চিত জ্ঞানবাঁন সাধক আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার 
লাত এবং চিত্তেরপ্রসরতা নিবন্ধন গুভাঁওত কর্ম্ম সমুদয় পররিত)াগ করেন; 
'এবং পরমাস্থার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া কেবল সুখ এরং আনন্দ উপভোগ 
করেন । 

পঞ্চদশী কর্তা শ্রীমস্তারতীতীর্ঘ বিদ্যারণ্য সুনি প্রকৃত তবজ্ঞানীর আনন্দ 
বর্ণন উপলক্ষে এইরূপ কহিয়াঁছেন-_ 

ধন্যোহহং ধন্যোহহং ব্রন্ধানন্দোবিভাভতি মে স্পষ্টম. 1. 

ধন্যোহহং ধন্যোহহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেযহদা। 
ধন্যোহহং ধন্যোহহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্কাপি॥ 

ধন্যোহহং ধন্যোহহং কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞঝিৎ। 

ধন্যোহহং ধন্যোহহং প্রাগব্যং সর্বামদা সম্পযম. | 

ধন্যোহহং ধন্যোহহং তৃপ্ডে কোপমা ভবেলোকে । 
ধন্যোহহং ধন্যোহহং ধন্যে। ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

ও ৃ প, দঃ ৭1 ২৯১-২৯৪। 

এক্ষণে ত্রন্গানন্দ আমার সমক্ষে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, অতএব আমি 

ধন্ত | রঃ 
সাংসারিক ছুঃখ সকল আ'র আমাকে স্পর্শ করে না, অতএব আমি ধন্ত ॥ 

, আমার অজ্রান-অদ্ধকার কোথায় পল্লায়ন করিয়াছে, অতএব আমি ধন্য ॥ 

লোকে আঁমার আর কোন কর্তব্য কর্ম অবশিষ্ট নাই; অতএব আমি ধন্ত ॥. 

প্রার্থনীয় বিষয়*্সকল এক্ষণে আমার সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আমি ধন্ত। 

আমার এ প্রীতির উপমা আর কোন লোঁকে নাই, অতএব আমি যস্ত। 

আমাতে ধন্যবাদের আর পরিসীমা! হয় না * 

* কৃষি, বাণিজ্য, সেকা, কাব্য ও'তর্ক ইত্যাদি বিষন্কে প্রবৃত হইলে 

সাধকের চিত্তের কতদূর বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে, এবং ভোজনাতি, বিষয়ে প্রবৃত্ত 

হইবে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে কি নাচ. তথ্বিষয়ে “পঞ্চদশী” কর্তী 

এইরূপ লিখিক্সাছেন ; যথা, | 



ইল মুক্তি এবং তাঁহার 'লাধন 

নিরাশে। নির্মমঃ শাস্তঃ দর্কাভোগেহু নিষ্পংহঃ। 

বিষে জগছিদং জ্ঞাত্বা বিষজ্জরগাতি-বাসক্কৎ। 
আক্মনাক্লানমাবেশ সর্বতো। বিরতো। ভব) 

ক, পু+ ৩।১৬1৪০। 

তুমি আশা বিহীন, মমতা বিহীন, শাস্ত এবং ভোগ বিষয়ে নিম্পৃহ হইবে। 

এই জগৎ বিষ,তে অর্থাৎ পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিতেছে, এবং বিষণ অর্থাৎ 
পরমেশ্বর এই জগতের প্রত্যেক স্থানে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইরূপ 

' ককষিবাণিত্যসেবাদৌ কাবাতর্কাদিকেষু চ। 
বিক্ষিপ্যতে প্রবৃদ্ধা ধীন্তৈত্তত্ব্থত্যসম্ভবাৎ ॥ 
তত্বস্বতেরব্সরে! নাস্তযন্তাভ্যাসশালিনঃ। 
প্রত্যুতাভ্যাসখাতিত্যান্বলাততবমুপেক্ষ্যতে ॥ 
অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্তিতৃম্। 
শক্যতেইত্যস্তবিক্ষেপাতাবাদাশু পুনঃ স্ৃতেঃ ॥ 

তবত্ববিস্থৃতিমাত্রাননানর্থঃ কিন্ত বিপর্যযয়াৎ | 

| বিপর্ষ্যেতুং ৰ কালোহস্তি ঝটিতি ম্মরতঃ কচিৎ | 
কষ, বাণিজ্য, সেবা, কাব্য ও তর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে অন্তঃ- 

করণের সম্যক্ বিক্ষেপ হয়, যে হেতু তততদ্বিষয়ে পরমাত্ব-তত্বস্মরণের কোন 
সম্ভাবনা নাই। আর অন্য বিষয়ের অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে সাধকের পরমাত্ম- 
তন্-্বতির অবসরও থাকেন! ) এরং “কেবলই যে তাহাদের গ্লারমাত্ম-তত্বানু- 
সন্ধানের অবসরাভাব হয় তাহ! নহে, অধিকন্ত (সেই সকল বিষয়ে) বিরোধ 
তাব থাকা প্রযুক্ত বলপুর্বাক তাহাদের পরমাত্ম-তত্বাভ্যাসে* উপেক্ষা জন্মাইয়া 
দেয়। কিন্ত ভোজনাদি কার্ধ্যে অত্ান্ত, বিক্ষেপের অভাব ও সহস। পুনর্বার 
তত্বন্মরণের সম্ভাবনা হেতু পরমাত্ম-তত্বানুন্ধায়ীরা! তোজনে প্রবৃত্ত হইলেও 
ভাহাদিগের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত 'হয় না, (সুতরাং ভোজন পরিত্যাজ্য 

নহে)। আবু একবাকমাত . তত্ববিদ্বরধে 'অনর্থ হুয় না, কেবল- বিপরীত 
জ্ঞানই অনর্থের সুল$. ভোঞনকালে ত্বস্ববিশ্বরণ হলেও ঝটিতি শ্মরণ- 

প্রযুক্ত তাহাতে বিপরীত জ্ঞান হইতে পারে না। ইজি 'পঞ্চদশী, 'তৃপ্তিদীপ, | 



কষ্ধমত)টাগ । ১১৯ 

জান লবঁভ করিবে ॥ এবং পরমেশ্বরে, চিভ সমাধান করিয়া সকল প্রকার 

বিষয় ব্যাপার হইতে বিরত হুইবে । 
ভগ্নবান্ মহেশ্বর বলিক্নাছেন-_ 

মনো বাক্যৎ তথ। কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে | 
বিন! হ্বপনং ষথ1 নিদ্রা! ব্রহ্মজ্ঞানং তছুচ্যতে ॥ 

জা, স,. তন্ত্র । 

মন বাক্য ও কর্ম এই তিন যে জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয়, শ্বপ্পরহিত নিজ্রার ন্টায়, 
সেই স্থির জ্ঞানকেই প্রকৃত ব্রদ্ষজ্ঞান কহা! যায় । 

স্থপ্রসিদ্ধ কবি ও সাধক তুলসীদাস বলিয়াছেন ;-- 

ষাঁহ1 কাম্ ভাহ! রাম নহি, 

ধাহ1 রাম্ ভাহ। নহি কাম্। 

দোনে। এক্ নাহি মিলে, 

রবী রজনী একঠাম্ ॥% 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই হে ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যা-কার্ধ্য অন্ধকারের স্বরূপ, আর 
ভগবৎউপাসনা নিগুপ গ্রকাশ-স্বরূপ, স্ৃতরাং কর্শু ও ভক্তি রাত্রি দিবার 
হায় পরস্পর পৃথক ॥ 

চৈতগ্যদেষের জীবনদীতে দেখিতে পাঁওয় যায় যে, ভক্তির উচ্ছ্বাস হুইবার 
পর অধ্যাপনাদি কোন কর্মই তিনি আর করিতে পান্েন নাই। সর্ধদাই 
আপনার নেশার ঘোরে থাকিত্তেন; ছাত্রদিগকে পড়াইতে বসিলে কেবল 
মাত্র এক হরিনামেক্ঠই ব্যাখ্যা! করিতেন । 

* স্থুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি খাঁজ! হাফেজ তাঁহার প্রেমপূর্ণ গজলের মধ্যে 
এক স্থানে লিখিয়াছেন “ওহে তৃমি সখার অন্বেধী বট ও সুরার পাত্র চাহি- 
তেছ, আশা করিও না যে এই অবস্থার অন্য কাঁজ করিতে পারিবে। 
হাফেজ! তুমি এই মহান উপদেশ গ্রাহথ করিলে ধর্শের রাঁজবস্মে গমন 
করিতে পারিবে ।» 

সপ্রলিদ্ধ খাজ| হাকেজের প্রবচনাবলী পদ্নেওয়ান হাফেজ” 

নাষক মুল পারস্য গ্রন্থ ছইতে অনুধাদিত। 



১২০ মুক্তি এবং তাহার নাধন। 

নাটোরের মহারাক্ষ রাষরুষজ, একজন বিখ্যাত শক্তি-উপাঁদক ছিলেন। 

তিনি বিষয় কার্ধ্য কিছুই দেখিতে পারিতেন ন1, দিবারজনী কেবল আপনার ' 
উপাসনার ভাবেই মগ থাকিতেন।* দৃষ্টাস্তর্ূপে তীহাঁর একটী রচিত 
গীত নিয়ে উদ্ধৃত করিয়! দিলাম । 

. “ভবে সেই মে পরমানন্ম যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে । 

সে যে ন। যায় তীর্ঘপর্যযটনে, কালীছাড়া কথা ন! গুনে শ্রবণে, 

সন্ধ্যা পৃজ! কিছু না মানে, যা করেন কালী এই সে মানে ॥ 
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থুল, সহজে হয়েছে বিষয়ে ভূল, 

' ভবার্ণবে পাবে সে কুল, বল সে মূল হারাবে কেমনে ॥ 

রামকৃঞ্চ কয় তেমনি জনে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে, 
আঁখি চুলু ছুলু রজনী-দিনে, কালীনামামৃত-পীয়ুষ-পানে ॥৮ 

* মহারাজ রামকৃষ্ণ রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। 

বিষয় কর্মে রামকুষ্ণের এপ্রকার ওদাসীন্য যাহাতে ন। থাকে, রাণী ভবানী 
তজ্জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা পান । এমন কি, যখন তিনি দেখিলেন যে কিছু- 
তেই রামক্ুষ্ণের মনকে ফিরাইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি তীহার 
সহিত স্পষ্টতঃ বিবাদ করিতে পর্য্যস্ত প্রবৃত্ত হন। রাজ! রামরুষ্চ যদিও 

(তন্তরমতাহুসারে ) বিশ্বাস করিতেন যে, মন্ত্রদাতা গুরু সুপ্রসর্ন না থাকিলে 

সাধনে নিশ্চয়ই বিশ্ন ঘটিবার সম্ভীবনা, তথাপি তিনি আপনার মনকে বু 
চেষ্টা করিয়াঁও বিষয়কার্্যের দিকে ফিরাইতে পাঁরেন নাই। রা রামকৃষ্ের 
সেই বিবাদ অবস্থায় রচিত একটী শীতের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করিয়া 
দিতেছি । বথা, 

“মন যদি মোর ভুলে 

জীন বলদ কর্ণমূলে ॥--% * ৯ 
ভয় পেয়ে রামক্ক্চ ভোলাপ্রতি বলে, 

আমার ইই.( রাণী ভবানী ) প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে ফপালে ॥% 
 *ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় গাজা রামকষ্জের সাধনের সঙ্গী ছিলেন, তাহা 

; কেই এখানে তোল!” নামে উল্লেখ কর! হইম্াছে। 



কর্ষ্ধত্যা 1 ১২১ 

বৈদ্যকুপতিলক কবিরপ্রন রামপ্রসাদ সেনের জীবনীতে দেখিতে 

পাওয়া যায় যে বিষয়কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়াও তিনি তাহাতে কিছুতেই মনো- 
নিবেশ করিতে পারেন নাই । ক্ৃঞ্চনগরাধিপতির নিকট হইতে ১০০ বিঘা 
নিফর ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া দিও তিনি তীহার প্রতিদানম্বরূপে সংস্কৃত 
বিদ্যানুন্দর অঙ্গুবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি দেখ। যায় ষে, যখন তিনি ভূ- 
কৈলসস্থ জমিদার দেওয়ান গোলোকচন্দ্র ঘোষালের নিকটে চাকরী স্বীকার 

করিরা তদীয় ভবনে মোহরের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন যে সমস্ত খাতার 
তিনি মহাঁজনী হিসাবাদি লিখিতেন, তাহারই প্রত্যেক পৃষ্ঠার অবশিষ্ট 
স্থান অসংখ্য ছুর্গী ও কালী নাম এবং ভক্তিরসপরিপুরিত সঙ্গীতে পূর্ণ করিয় 
রাখিতেন। 

যাহা হউক, উচ্চশ্রেণীস্থ সাধকগণের কার্ধ্য করিবার শক্তি ক্রমে হাঁস 

হইয়া আইসে শুনির। অসময়ে যেন কেহ কদাঁচ কর্ম পরিত্যাগ না করেনঃ 
কারণ তাহা হইলে বলপুর্বক সাধনক্ষেত্রের বাহিরে যাওয়া! হইবেক। স্তরাঁং 
তাহাতে তাহার মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক। সাধক যখন 
দেখিবেন যে চেষ্টা করিয়াও মনকে কার্ধ্যে নিযুক্ত করা! যায় না, আপনি 
কার্যে নিযুক্ত হইলেও যন অনস্তের দিকে ঝুঁকিয়! থাকে, এবং সময়ে 
সময়ে ব্রহ্মচিন্তনরূপ গাঁ অন্যমনস্কতা আসিয়া! কার্ষ্যের বিদ্ন উৎ্পাদ করেঃ 
(অর্থাৎ যখন তিনি দেখিবেন যে অবিচ্ছেষ্ষে ব্রহ্গানন্দ পান করিবার পিপাস! 
তাহার কেশাকর্ষণপূর্ববক টানিতেছে ), এবং পশ্চাছল্লিখিতরূপ অবস্থা সকল 
তাহার লাভ হইয়া! আসিয়াছে, তখনই তিনি জানিবেন ষে কর্মত্যাগের 

সময় তীহার উপস্থিত। অবশিষ্ট জীবন কেবল অবিশ্রান্ত উপাসনায় কাটাই- 
“বার অধিকার তাহার জন্মিয়াছে। যথা ১ 

যদারস্তভেয়ু নির্ধিপ্লে। বিরক্তঃ সং্যতেক্দ্রিয়ঃ | 

অভ্যাসেনাত্সনো যোঁশী ধারয়েদচলৎ মনঃ ॥ 
ও ভা ১১।২০[১৯। 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যখন আবশ্যক কর্ধানুষ্ঠানে ছঃখবোধেরশ্বারী উদ্বিগ্ন ও. 
তাহার ফলেতে বিরক্তি হয়, তখন ইন্দ্রিযর়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞানাত্যাসের 
দ্বার মনকে পরমাত্মাতে অচলরূপে ধারণ করিবেক। 

১৬ 



উহ মুক্তি এবং তাহার দাঁধন । 

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন-- 

তত্রচ্ছে। বিশতাশক্কে! জীবোহজীবন্বমথতঃ | 

ব্যবহারমিমং বর্বং মা করোতু করোতু ক! ॥ 
4 যে, বা, উপ, প্রকরণ । 

্বশ্বরূপে স্থিত হই শঙ্কাত্যাগে জীব অজীবত্ব অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করিতে 

সমর্থ হইলে, এই সকল ব্যবহার কর্ম করুন কিংবা না করুন তাহাতে 

ক্ষতি নাই । 

ভগবান্ শিব কহিয়াছেন-__ 

আত্মানমাত্মন! পশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি | 

তদণ কর্মপরিত্যাগে ন দোষোহস্তি মতৎ মম ॥ 
শি, সং ২।৫৩। 

সাঁধক যখন নিজ আত্ম! দ্বারা অপুক্ষণ পরমাক্মাকে দর্শন করেন, এবং যখন 

তিনি একমাত্র পরসাম্মা বাতীত এই জগতের অন্য কোন পদার্থের প্রতি 

দৃষ্টিপাত ন! করেন ( অর্থাৎ যখন সাধকের হৃদয়. ্রঙ্মভাবে পূর্ণ হইয় উঠে ) 

তখন তাহার কর্ম পরিত্যাগে কিছুমাত্র দৌষ হয় না। 

কর্ধত্যাগের প্রন্কত অধিকার ধাহাদের জন্মে নাই, তাহাদিগের পক্ষে 

পরমেশ্বর চিত্ত সমর্পন করত নিষফ্ষাম ধর্মের অনুষ্ঠান করাই পরম শ্রেয়- 

স্বর।* তন্ধারাই তীহারা, উপযুক্ত সময়ে গ্রক্কত ত্রহ্মজ্ঞান লাভ করত 

* যন্রৈ ন রোৌচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনম্। 

ঈশার্সিতেন মনসা যজেনিক্ষামকর্দণ ॥ * 
| যো রো । 

মোঁক্ষের সাধন যে নিরঞ্জলজ্ঞান তাহাতে যাহার রুচি ন। হয়, তিনি পরমে- 

স্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়! নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। 

্রীকুঞ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-_- 

« যদানীশে! ধাররিতুং মনে! ্রক্মণি নিশ্চলম্। 

. মঙ্ধি সর্াণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ দমাচর | 
| ভ1) ১১১১২২। 



কম্মতযাগ | ৃ ১২৩ 

নিঃসনেহ কর্মত্যাগীদিগের শ্রেষ্ঠ পদবীতে গমন করিতে সক্ষম হইবেন 1 
নচে্খ অসময়ে কণ্ পরিত্যাগ করিলে সাধকের সকল দিকৃই নষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা 5 সৃতরাঁং পরমেশ্বরের ধ্যানচ্ছলে যাহারা হস্তপদাদি কর্দেক্িয় সক- 
লকে কর্মচ্যুত করিয়া মনেতে বিষয় ভাঁবন। করে, শান্ত্রকারগণ তাহাদিগকে 
কপটাচারী * ও ভ্র& কহেন । এতন্ক্যতীত সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে প্রকৃতি- 
জাত রাগদ্ধেযাঁদিকর্তৃক পরিচালিত হইয়! পুনর্ধার কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়? 
তাহারা কর্ম ' না করিয়া কদাচি থাকিতে পারে ন। যথা, শ্রীকষ্ণ অর্জুনকে 

বলিয়াছিলেন-_ 

নহি কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠ্যত্যকর্্মরুৎ | 

কার্ধ্যতে হ্াযবশঃ কর্ম সর্বৈঃ প্রক্তিজৈগডণৈঃ | 
শী, ৩1৫7 

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন-_ 

অপ্রাগ্তযোগমর্ত্যাঁনাৎ সদ কামাভিলাধষিণাষ. | 

্বভাবাজ্দারতে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্্মসংকুলে ॥ 
ম, নি, তত্ত্ব ৮২৮৪ । 

বিন] কর্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণা্ধমপি দেহিনঃ | 

অনিচ্ছন্তোহপি বিবশাঃ ক্ুষ্যন্তে কর্ম্মবানুন] & 
ম, নি, তন্ত্র ১৪১০৪ । 

টির কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় অনেকেই উচ্চশ্রেণীস্থ 
সাধকের কর্ম ত্যার্গ সম্বন্ধে বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া! থাকেন ॥ 

তাহাদ্দিগের প্রধান আপত্তি এই যে, যে ব্যক্তি কর্ম পরিত্যাগ করিবে, ফে 

যি ব্রন্ে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহ! হইলে নিরপেক্ষ হইয়া 

( অর্থাৎ ফলাদ্দি কামনা না করিয়া) আমাতে সমুদায় কর্ম কর । 

* কর্দেন্্িয়াণি সংযম্য য আস্তে যনস। ম্মরন্। 

ইক্জিয়ার্থান্ বিমুঢ়াত্ম। মিধ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
" নী, ৩৬ । 



১২৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 

ব্যক্তি সমাজের কোন কার্ধ্য ন! করিবে, সমাজ তাহাকে খাইতে পরিতে 

দিবে কেন? এবং সে ব্যর্তিরই বা! সমাজের গলশ্রহ হুইয়! থাকিবার কারণ 
কি? কিন্তু বিশেষ বিরেচন। করিয়। দেখিলে ইহ] স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে 

যে, উচ্চশ্রেণীস্থ জাধকগণের সমাজের নিকট হইতে প্রাণধারণোপযোগ্ী 
বস্তু সকল গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। * কারণ তাহার! বিশ্বপতির 

প্রেমে আকধিত হইয়া সরল অস্তঃকরণে তাহার চরণে প্রাণ মন সমস্ত সমর্পণ 
করিয়া যদি সমাজের নিকট হইতে সামান্যরূপে জীবন ধারণের উপযোগী 
বস্ত সকলের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইবার অধিকারী ন। হন, তাহ! হইলে সামা- 
জিক ষনুষ্যগণ গো, মহিষ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি স্বাধীন বনচারী জীবগণকে 

ধরিয়া আনিম্া! তাহাদিগের দ্বার। যথেষ্ট পরিমাণে নানাবিধ কার্ধ্য কারাইয়া 
লইবার অধিকারী কিসে ? 

ইহাদিগের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, জীবের আরাধ্য পরমেশ্বর যখন 

* যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পক্ান্নস্বামিনাবুভৌ । 
তয়োরন্নমদত্ব। তু ভুক্ত চান্দ্রা়ণং চরে ॥ 

ভাগবত ১১শ স্বন্ধ ৮ম অধ্যায় ১৬ শ্লোকের টীকায় 
শীধরম্বামীধত পরশরের বচন । 

যতি আর ব্রহ্মচারী ইহারা উভয়ে পক্কান্ধের স্বামী ( অর্থাৎ অন্ন প্রস্তুত হইলেই 
সর্বপ্রথম তাহাতে যতিও ত্রক্ষচারীর অধিকার )। যদ্যপি কোন গৃহস্থ 

ইহাঁদিগকে অগ্রে না! দিয়া আপনি আহার করে, তাহ! হইলে সেই পাপের 
প্রায়শ্চিত্তত্বব্ধপ সে চাকন্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। 

যতি হস্তে জলং দদ্যাভৈক্ষং দদ্যাৎ পুনর্জলম২। 
ত্ভৈক্ষং মেরুণ! তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম.॥ 

্ পরাশর সংহিতা ১। ৪৬। 

যেনি যতি হস্তে জল দান পূর্বক তিক্ষাদ্রব্য (অর্থাৎ আহারীয় বস্ত ) অর্পণ 

করেন, এবং পুতর্ধার জল প্রদান করেন, তিনি স্ুমের পর্বত তুল্য অধিক 

'হারীয় দালের এবং সাগর তুল্য অধিক জল দানের ফল প্রাপ্ত হন। 

_.. শ্রীকৃ্ণও উদ্ধবকে ষতি ও ব্রহ্মচারীদিগের উপরোক্ত অধিকারের কথ! 
স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন ? 



কম্্মত্যাগ। ১২৫ 

মুহূর্তের জন্ত অলস ও নিষবর্ম হইয়া থাকেন না, তখন এরূপ পরমেশ্বরের 
উপাসক কিরূপে জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন? বস্তুতঃ একথাও তাহাদের 

খাটেনা। কারণ জীবের আরাধ্য জগতজষ্টা পরমেশ্বরের সহিত এবিষয়ে 
জীবের সাদৃস্ত সম্ভবেনা। পরমেশ্বর এক সময়ের মধ্যেই জগতের এবং 
জগৎ ব্যতিরিক্ত অনস্ত ব্রহ্মা্ডের প্রত্যেক স্থানেই সমভাবে বর্তমান 
থাকিতে পারেন; তিনি এক সময়ের মধ্যে সক্রিয় রূপে প্রত্যেক জগগ্থ্যা- 

পার ষম্পাদন করিতে, অথচ নিঙ্রিয় রূপে আপনার সচ্ছিদানন্দ শ্বরূপে অব- 

স্থিত থাকিতে সক্ষম হন। তিনি এক সময়ে সক্রিয় এবং নিষ্কিয় উভয়ই । 
কিন্তু জীবের সে শক্তি বা সে অধিকার কোথায়? জীব যেরূপ এক সময়ে 

এক স্থান ব্যতীত ছুই স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ এক সময়ে এক কার্য্য 
ব্যতীত ছুই বা ততোধিক কার্ষ্যে মনোনিবেশ করিতেও সে অক্ষম । সুতরাং 

যদিও সাধক প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা মিশাইয় দিয়া, আপনার 
“আমিত্ব” বা “অহংভাব” ভুলিয়া! গিয়।, কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং কার্য্য 

করিতে করিতে অবসর পাইলেই প্রভুর ম্মরণ মননে নিযুক্ত থাকেন) তথাঁচ 
তাহাকে এই ভাবে সংসারের অসং রর কর্তব্য পুঙ্থান্পুঙ্খ রূপে সম্পাদন 
করিতে হইলে, অল্পদিনের মধ্যেই হয় তিনি বাধ্য হইয় কর্ম সমূহ পরিত্যাগ 
করিবেন; না হয় রামপ্রসাদের গ্তায় কর্ম সমূহে বিবিধ প্রকার বিশৃঙ্খলত। 

বাঁধাইয়া বসিবেন। অথবা অন্যপক্ষে দেখিবেন যে কিছু সময়ের মধ্যেই 
তাহার প্রেমের প্রত্রবন ক্রমে শুখাইয়া অসিয়াছে, তাহার নিঃন্বার্থ আত্ম 

সমর্পণের ভিতর হইতে আবার সর্বনাশ সচক “আমি” “আমার” ভাব বাহির 
হইয়াছে, এবং ক্রপ্রে তিনি ঈশ্বর সহবাস হইতে দুরে আসিয় পড়িয়াছেন। 

কারণ যখন তিনি "কর্তব্য কর্ম সকল সম্পাদন করিবেন, তখন ঈর্বর মনন 

বিষয়ে অনেক সময় অন্যমন্ থাকা! প্রযুক্ত প্রথমতঃ তাহার উপাসনার 

গভীরতা অনেক কমিয়া যাইবে £ দ্বিতীয়তঃ উপাসনা কালেও অনেক সময় 

সেই সমস্ত কর্ম সম্বন্ধীয় চি্তা মনের মধ্যে স্বতঃ উদয় হওতঃ তাহার 

চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইয়! দিবে; এমন কি ক্রমে তিনি দেখিধেন যে তাহার 

উপাসনার প্রবৃত্তি পর্য্যস্ত নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া আসিবে, এবং তিনি ক্রমে 

ক্রমে ধর্মাজীবনে মৃত্.তুল্য হইবেন । 



১২৯ মুক্তি এবং তাহার বাধন । 

তৃতীয়তঃ, কর্মসাঁধন, পরিত্যাগ করি অর্থাৎ কর্ম করিতে অক্ষম হইয় 
ধাহার। অবিচ্ছেদে ত্রক্গরস-পানে নিযুক্ত থাকেল তাহাদিগকে ইহার! 
(4592298) অর্থাৎ অন্থাঁতাবিক দোষে দোষী বলেন । কিন্তু বাস্তবিক এ 
বিষয়ে তাহারা নিতাস্ক ভ্রান্ত । কারণ, আমাদিগের আত্মার শেষ পুরস্কার 
কি? আত্মার যে অনস্ত কাল ব্যাপিয়! উন্নতি হইবে !সে উন্নতি কি রূপ ? 
অনস্ত উন্নতির পথে অনস্তদেবের চির সহবাস লাভ করা, অনস্তক্ণাল ব্যাপিয় 
অবিচ্ছেদ্ধে তাঁহার প্রীতিস্থধা পান করা, অনিমেষে অনস্তকাল তাহার গম্ভীর 
পবিত্র মুর্তি দর্শন করা এবং নিশ্চিন্ত-নির্ভয় হৃদয়ে অনস্তকাল তাহার জয় 
উচ্চারণ করাই কি আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার নহে? সুতরাং ইহাই 
বদি আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার হইল, তবে এ জগতে থাঁকিয়াই ব1 তাহা 
আমরা লাভ করিব না কেন? বরং যত শীপ্র তাহ! লাভ হয় ততই আমাদের 
মঙ্গল, ততই আমর! ধন্য $। স্থৃতরাং আত্মার যে দেবভাব (দেবোপম অবস্থা) 
পরলোকে হইবে মননে করিয়া আমর! অনেক সময় কল্পনা করিয়া থাকি, 
এ দ্রগ্নতে খাঁকিয়াই যদি কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ (আত্মার) সেই দেবছূর্লভ 

অবস্থা লাভ করিতে পারেন, তাহ! হইলে কি সেটী তাহার পক্ষে অস্বা- 
ভাবিক? বরং দেখ! যাইতেছে যে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে যোগ 
(খ্বক্যভাব ) সেই যোঁগভাবটাই আমাদের আত্মার একমাত্র শ্বাভাবিক 
অবস্থা । স্থতরাং এই জগতে থাকিয়াই যদি আত্মা তাহার স্বাভাবিক 
অবস্থা লাভ করে, তবে তাহাতে অস্বাভাবিক কথা কথনই প্রয়োগ হইতে 
পারে না। 

পৃ চাও £ ৮৩ 19105 10900) 15085 1169 691) 190) 

89075 99709স112 ০1 (086 04]767 1706 6০ 00706, 

0০5716+9 “51691 79110 96 0০01, 



অধিবাহিত জীবন, বা! উদ্ধরেত। আশ্রম |. 

অন্ধ পঙ্গু উন্মত্ত ও রুগ্ন প্রভৃতি অবর্ধণ্য ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অন্য 
সকলেরই উদ্বাহ-বন্ধনে বন্ধ হওয়া উচিত। সামর্থ্য সত্বে বিবাহ দ্বারা ঈশ্ব- 
রের প্রজা! সৃষ্টি না করিলে পরম পিতার আদেশ অর্মান্য করা হয়। স্থতরাং 
কোন মহৎকারণ ব্যতিরেকে কদাচ কেহ বিবাহ হইতে পরাধ্দুখ হইবেন না । 
তবে সকল প্রকার সামর্থ্য সত্বেও যে ভাগ্যবান্ যুবা পাঁধিব বিবাহের পূর্বেই 
প্রেমাধার পরষেশ্বরের সহিত সুদৃঢ় প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়েন, তিনি 
যদ্যপি আর তুচ্ছ পাধিব প্রণয়ে আপনাকে বদ্ধ না করিয়া! চির্জীবন অবিবাঁ-. 
হিত থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহ! হইলে তাহার তাহাতে কিছুমাত্র 
প্রত্যবায় নাই। এ বিষয়ে শান্্রকারগণ যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করি- 
য়াছেন তাহ নিয়ে উদ্ধত করা গেল। বিবাহ সম্বন্ধে শীস্তকারগণ ভিন্ন 
প্রকার অধিকারস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ভিন্নপ্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া 
ছেন। তাহার] এক স্থানে বলিয়াছেন, বিবাহ না করিলে পিতৃপুরুষদিগের 
অধঃপতন 'এবং আপনার নরকদর্শন অপরিহার্য্য? কিন্ত অপর স্থানে তীহারাই 
আবার উর্ধরেতোগরণকে সর্কেপরিস্থ আসন প্রদীন করিয়! তাঁহাদের যতদুর 
সম্মানন! বৃদ্ধি করিতে হয় তাহ! করিয়া! গিয়াছেন। অর্থাৎ ফাহারা কোন 
বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে আপনাদিগকে সস্তানোৎ্পাদনরূপ প্রশ্বরিক কার্ধ্য 

হইতে বিরত রাখিবার জন্য চেষ্টা পান, মহামান্য শান্্কারগণ কেবল মাত্র 
তীহাদ্দিগকেই নরকাদির ভয় দেখাইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট করিবার জন্য 
সম্যর্ যদ্ব প্রইয়াছেন। নতুবা! যাহারা সকল প্রকার পাঁধিব বন্ধন হইতে 
আপনাদিগের আম্মাকে মুক্ত করিয়া মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের চিরসাহচর্্য 
নিযুক্ত করিবার জন্য দৃগ্রতিভ্ঞ হন, এবং সেই ঈশ্বরপ্রেমের প্রলোভনে 
পড়িয় ধাঁহারা উর্দরেতা.আশ্রম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তাহাদিগকে নর- 

কের ভয় দেখাইয়া! গৃহস্থাশ্রমে প্রেরণ করিতে তাহারা চেষ্টা পান নাই । * 

* যথা মন্গ বলিয়াছেন 
অনেকাঁনি সহম্রাণি কুমারত্রঙ্ষচারিণাম্। 

নসস্ততিম্ ॥ মনু ৫1১৫৯। 



১২৮ .. মুক্তি এবং তাছার সাধন। 

মোক্ষবন্ত্রপরায়ণ উর্ধরেতোগ্ণকে নরকের তয় দেখান দূরে থাকুক, 
শান্সকারগণ তাহাদিগকে সাধারণ মহুষ্যমণ্ডলীর সহিত সমশ্রেণীভুক্তরূপে 
গণন। না করিয়া মর্তালোকবাসী দ্েবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন । যথা 
ভগবান্ শিব বলিয়াছেন-__ 

ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রক্ষচর্যযৎ তপোত্বমমূ। 

উদ্ধারেতা ভবেদ্যস্ত্র সদেবে। ন তু মানুষঃ ॥ 
জ্তা, স, তন্্র। 

তপস্যাকে তপস্যা বলি না, ব্রন্ষচর্ধ্যই উত্তম তপস্যা । যে ব্যক্তি উর্ধারেতা 
হন তিনি দেবতা) মর্ত্যলোকবাসী হুইয়া ও তিনি মনুষ্যপদবাঁচ্য নহেন | * 

সহস্র সহস্র অবিবাহিত ব্রহ্মচারী সন্তান উৎপাদন ন। করিয়। ব্রহ্মচর্য্যদ্বার 

দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
অবিবাহিত ব1 কুমার ব্রহ্মচারী ব্যতীত, অস্ত গৃহস্থ ব্যক্তিও সত্যবাদী 

এবং ভ্ঞাননিষ্ট হইলে, এবং খতুকাল ব্যতীত সময়ে স্ত্রীগমন না করিলে, 
ব্রহ্মচারীরূপে গণ্য হইতে পারেন । যথ1, *ভার্ধযাং গচ্ছন্ ব্রঙ্চচারী খতৌ 
ভবতি বৈ দ্বিজঃ।” ম, ভা) মো, ধ, ৪৮। ১১। 

এই জন্যই মনু এখানে কুমার ত্রদ্ষচারী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । 
যাহাহউক, সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী শব্দে অবিবাহিত ব্যক্তিকেই বুঝায় । 

* ভগবান মহেশখ্বর এক স্থানে মোক্ষধর্্ীভিলাধী উদ্ধরেতোঁগণকে 
মণ্ত্যলোকবাসী দেবতা'রূপে বর্ণন করিয়1 তাহাদের যতদূর প্রশংসা করিতে 
হয় তাহ1 করিয়াছেন; কিন্তু অন্তর” ভিনিই আবার ছূর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তি 
পিগকে শাস্ত্রীর গু&ু শাসন দ্বার! বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়াছেন । যথা 

“বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্। 

পরস্ত্রীগাষিণাং পাঁপং প্রাঞুযামাত্র সংশয়ঃ ॥ ম, নি, তন, ৮। ১৭৮। 

শাস্ত্রের মধ্যে এরূপ পরস্পর বিরোধ্ধনক উক্তি অনেক আছে; কিন্তু 

বাস্তবিক তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। শান্ত্রকাঁরগণ যাহার 

যেন্ধপ জ্ঞান, যেরূপ ভক্তি, তাহাকে সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন । যথা, 
ভগকান্ শিব মহানির্ঘ্বা তন্ত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন “অধিকারিবিশেষেখ 
শান্্াহ্যকান্তশেষতঃ 1” ইত্যাদি । 



অবিবাহিত জীবন, বা উদ্ধরেতা আশ্রম। ১২৯ 

থষ্টির প্রথমাবস্থায়, মরীচি অতি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের জন্মগ্রহণের 
পূর্বে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনতৎ্কুমার নামক যে চারিজন উর্ধরেত! 
মুনি জন্মগ্রহণ করেন, শান্ত্কারগণ তাহাদিগকে সাধারণ মানবকৃষ্টির মধ্যে 
গণনা না করিয়া! নরদেহধারী দেবতান্ধপে তাহাদিগের একটী ম্বতন্ব সর্গ 
বর্ণন করিয়াছেন । যথা 

বৈক্ৃৃতাস্ত্রয়এবৈতে দেবসগশ্চ বত্তম | 

বৈকারিকন্ত বঃ প্রোক্তঃ কৌমারজ্ুভয়াত্বকঃ | 
ভা, ৩। ১০1 ২৬। 

মৈত্রেয় কহিলেন, বিছুর ! আমি তোমাকে যে বৈরুত স্থষ্টির কথা কহিয়া- 
ছিলাম, পুর্বোক্ত--স্থাবর তির্ধ্যক্ ও মনুষ্য--এই তিনপ্রকার স্যষ্টি এবং 

দেবস্থষ্টি সেই বৈরুত স্যষ্টি। কৌমারস্থষ্টি উভয়াত্মক; অথাৎ তাহার! 
দেবতাঁও বটেন, মঞ্ষ্যও বটেন। যথা, শ্রীধরস্বামী লিখেন--“সনৎকুমারা__- 
দ্রীনাং সর্গস্ত প্রাক্কতো। বৈকৃতশ্চ দেবত্বেন মন্ুষ্যত্বেন চ স্জ্য ইত্যর্থঃ 1৮ 

মহাঁভরতের মোক্ষধর্থপর্বাধ্যায়ে দেখিতে পওয়1 যায় যে, যখন মহাত্ম। 

শুকদেব রাজর্ষি জনকের নিকট গমন করত তীাহাঁকে জিজ্ঞাসা করেন--- 

ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি? মোক্ষতত্ব কিরূপ? এবং জ্ঞান ও 

তপস্যা এই ছুইটার মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মোক্ষলাঁভে সমর্থ হওয়! 
যায়? তখন জনক কহিলেন, ভগবন্ ! ব্রাঙ্মণগণের জন্মাবধি যে যে কার্যের 

অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য তাহ! কীর্ভন করিতেছি শ্রবণ করুন। উপনয়নের পর 

বেদাধ্যয়ন, তণস্যা, অহুয়াঁপরিত্যাঁগ, গুরুর প্রতি ভক্কিপ্রদর্শন এবং ব্রঙ্গচর্যয 

দ্বারা দেবখণ ও পুষ্ুত্রাৎপাদন দ্বারা পিতৃখণ পরিশোধ কর! ত্রাঙ্গণগণের 
অবন্ত কর্তব্য । অষ্াার! প্রথমতঃ গুকরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকে 

দক্ষিণা প্রদান ও তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ববক তথা হইতে প্রত্যাগত হইবেন। 
তৎপরে গার্স্থ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অনুয়াবিহীন, আহিতাথি ও ব্বদার- 
নিরত হইয়া পুক্রোৎ্পাদন করিবেন। তদনস্তর বনবালী হইয়1 শাস্তরাজ- 
সারে প্রতিনিয়ত অতিথিদিগের সৎকার ও হোমকার্যে গ্গিক্ত থাকিবেন,. 

এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিষয়রাগবিহীন ও স্থখছুঃখপরিবর্জিত হইয়] 
জীবাক্মাতে অগ্নি সংস্থাঁপনপুর্বক সন্যাসধন্ম আশ্রয় করিবেন । 

৯৭ 



১৩, ... সুক্ষি এবং তাহার সাধন। 

শুকদেব কহিলেন, মহারাজি ধদি ব্রন্ধট্য্য গ্রহণের পূর্বেই হুদয়ে মোক্ষ- 
ধর্পের মূল সনাতন জ্ঞান ও অ্ুভব উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলেও কি ব্রহ্মচর্যযাদি 
আঁশ্রমত্রয়ে বাস কর! কর্তব্য? জনক কহিলেন-- 

অনুচ্ছেদায় লোকানামনুছ্ছেদায় কর্মণীম্। 

পুর্বৈরাচরিতো ধর্ম্মশ্চা তুরা শ্রম্যসঙ্কটঃ | 
অনেন ক্রমযোগেন বহুজাতিষু কন্মণাম্। 

হিত্ব! শুভাঁশুভং কম্ম মোক্ষো নামেহ লভ্যতে ॥ 

ভাবিতৈঃ কারণৈশ্চায়ং বছমংপারযোনিষু। 
আনাদয়তি গুদ্ধাতা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে ॥ 

তমাসাদ্য তু যুক্তপ্য দৃষ্টার্থন্য বিপশ্চিতঃ | 
ত্রিঘাশ্রমেধু কে. দ্বর্ধে৷ ভবেৎ পরমভীঙপ্সিতঃ ॥ 

ম, ভা, মে, ধ, ১৬২২৪ --২৭। 

পূর্বতন পণ্ডিতগণ লোক সমুদাঁয়ের ধর্মাশিক্ষা ও কর্মকীণ্ডের অনুচ্ছেদের 

নিমিত্ত ত্রহ্মচর্ধ্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্শসংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য 
সেই নিয়মাহুসারে ধর্্ামুষ্ঠান করিয়া! বহু জন্মের পর কর্মের শুভাণ্ডভ ফল 

পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌক্ষলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি বহু জন্মের সাধন 

দ্বারা ইন্দ্িয়সমুদা বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তাহার 

বরহ্মচর্যযাশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া*্থাকে । ব্রহ্ষচর্য্যাশ্রমে মোক্ষলাভ করিতে 

পাঁরিলে গার্হস্থ্যাদি আশ্রমগ্রহণৈর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ।* 
০১৪ 

* মহাস্মা কপিল ও স্যমরশ্মিকে এইন্সপ উপদেশ প্রধান করিয়'ছিলেন। 

'হথা- ৃ . 

অপরর্গেহ্থ সন্ন্যাসে বুদ্ধো চ কৃত নিশ্চয়াঃ | 
রদ্িষ্ঠ! ব্ন্মতৃতান্চ ব্রচ্গশ্যেব কতালয়াঃ ॥ 
'ভিশোঁকা নষ্-রজস ্তেধাং লৌকাঃ সনাতনাঃ। 
তেষাং গতিং পরাং প্রাপ্য গার্ন্থ্যে কিং প্রযোজনং ॥ 

ম, ভ1, মোঃ ব১--৯৪ । ৩৪7 



অবিবাহিত ্গীবন, বা উর্ধরেতা আঁশ্রম। ১৩১ 

রাজর্ষি জনককে ধষতদেবের খুত্র শ্রীকরতাঙগন বণিয়াছিলেন-- 

দেবর্ষিভূতাগুনৃণাং পিতৃণাং 
ন কিঙ্করে। নায়ম্ণী চ রাজন্। 

সর্বাত্বন। যঃ শরণং শরণাৎ 

গতোমুকুন্দং পরিহৃত্য কুত্যুম. ॥ 
ভা, ১১ ৫1৩৭1 

হে রাজন্। যেব্যক্তি কার্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত পরম 
শরণীয় মুক্তিদাত। পরমেশ্বরের শরণাগত হন, এবং তীহারই পরিচর্ধ্যায় 
নিযুক্ত থাকেন, তিনি দেবতা, খষি, প্রাণী, কুটুম্ব (অর্থাৎ পোষ্যবর্গ ), 
মনুষ্য ও পিতৃগণের মধ্যে কাহারও কিন্কর বা! খণী নহেন। 

দেবর্ধি নারদও গুকদেবকে অক্ৃতদার থাকিবার জন্য নানাবিধ উপদেশ 
দিয়াছিলেন। যথা, 

অলং পরিগ্রহেথেহ দোষবান্ হি পরিগ্রহঃ | 

কুমিহি কোষকারঃ স বধ্যতে স্ব পরিপগ্রহাৎ ॥ 

পরিগ্রহং পরিত্যজ্য ভব তাত জিতেন্দ্রিয়ঃ। 

অশোকৎ স্থানমাতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাভয়ম্ ॥ 
ম, ভা,মোঠধ) ১৬৭২৯ এবং ২ শ্লোক। 

পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর, অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। 
কোধষকার কীট যেরূপ স্বীয় মুখলাল! পরিগ্রহথ করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে, 
মনুষ্যগণও তন্রপ* পরিগ্রহ দ্বারা বদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি 

পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ঘক জিতেক্জিয় হও। ধাঁহাকে আশ্রয় করিলে 
কি ইহলোক কি পরলোক কোন লোকেই শোক বা ভয়ের লেশমাত্র থাকে 
ন1, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। নারদ আরও বলিয়াছিলেন-_ 

দ্বন্বারামেবু ভুতেযু য একে! রমতে মুনিঃ-& 

বিদ্ধি গ্রজ্ঞানভূণ্তং তং জ্ঞানতৃপ্তে! ন শোচতি ॥ 

ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭1 ২৪ | 



৯৩২ ঘুক্ষি এবং তাহার সঃ 1 

যিনি আপনার চতুদ্দিকে দাম্পতান্থখপরিভৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন 

করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই 
যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত। তাহাকে ক্দাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না।* 

শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তীহার মণিরত্বমালা-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_ 

কিমত্র হেয়ং ?--কনকঞ্চ কান্ত] | 

মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কোন্ বস্ত ত্যাগের যোগ্য ?--ধন ও স্ত্রী। 

কা শৃত্বল! গ্রাণভূতাং হি ?-_নারী। 
জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন কি?_স্ত্ী। 

ত্যাজ্যং সুখং কিং?--রমণীপ্রসঙ্গঃ | 

কোন্ সুখ সম্যক্রূপ পরিত্যাগের যোগ্য- স্ত্রীসন্তোগ । 

দ্বারং কিমাহে1 নরকস্য ?--নারী । 

নরকের দ্বার কি?-_নারী। 

লম্মোহয়ত্যেব সুরের ক। ?- স্ত্রী । 

স্থুরার স্তায় মন্গুষ্যকে কে উন্মত্ত করে ?-স্ত্রী। 

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোহস্তি কো বা ৯-- 

নার্ধ্যা পিশাচ্যা। ন চ বঞ্চিতো। যঃ। 

এই জগতে বিজ্ঞ হইতেও মহাবিজ্ঞতম কে ?-যাহাকে পিশাচীরূপিণী নারী 

বঞ্চনা! করিতে পারে নাই।1 ৭ 

* কপিলদেবও স্থামরশ্মিকে ঠিক এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা॥_ 
ছবন্বারামেষু সর্কেষু য একে রমতে বুধ? | 

পরেষাষনুপধ্যারং স্তং দেবা ত্রাহ্মণং বিঃ ॥ 
ম, ভা, মো, ধঃ ৯৪1 ৩০ 1-- 

যিনি আপনার চতুর্দিকে দম্পরতীদিগকে পরম্পর অন্ুরক্ত দর্শন করিয়াও 

আপনি ঈর্ষাশূন হৃদয়ে একাকী বিহার করিতে পারেন, দেবতার! তাহাকেই 
রা ( বঙ্গজ্র ১স্করিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন ।-- 

“+ এস্থলে স্্রীদিগকে যেরপ পুরুষদিগের সাধনের অস্তরায় '্ূপে বর্ণনা 

ক্ষরা হইয়াছে, পুরুষদিগকে ও পক্ষান্তরে স্ত্রী্দিগের সাঁধন স্থন্ধে তঙ্রপ জানিতে 



* অবিধাহিত'জীবন, বা উদ্ধার়েত! আশ্রমএ ১৩৩ 

মহর্ষি কপিল তাহার জননী দেবহৃতিকে বলিয়াছিলেন__ 

সঙ্গং ন কুর্ধ্যাৎ প্রমদানু জাতু যোগস্য পারৎ পরমাক্রস্কুঃ | 
মৎ্মেবয়। প্রতিলন্ধাত্মলাভে। বদন্তি যা নিরয়দ্বাারমস্য ॥ 

যোপযাতিশনৈর্মায়া। যোষিক্দেব বিনির্ম্মিত] | 
তামীক্ষেতাত্মনে। স্বৃত্যুৎ ভৃণৈঃ কুপমিবারতম্ ॥ 

ভা, ৩।৩১। ৩৮৩৯। 

যে ব্যক্তি যোগের পরম পারে গ্রমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই 

প্রমদার সাঁহচর্ধ্য করিবেন না; কারন, ব্রহ্মসিদ্ধ যোগীরা! কহিয়! থাকেন, 
যিনি আমার ( অর্থাৎ পরমেশ্বরের ) সেবা দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, 

নারী তাহার পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ ৷ দেবনির্মিত প্রমদাক্ধপিণী মায়! 

শুশ্রষাদি দ্বারা অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে; কিন্তু জ্ঞানী ভৃণাচ্ছন্ল 
কুপের স্তায় তাহাকে আপনার মৃত্যু বলিয়৷ বিবেচনা করিবেন । * 

_ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ববকে কহিয়াছিলেন__ 

সত্রীণাৎ স্ত্রীনঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যত্বা। দূরত আত্মবান্। 
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিম্তয়েন্সামতক্দ্রিতঃ ॥ 

ন তথান্য ভবেৎ ব্লেশে। বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গ তঃ | 

যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংনো যথা! তৎ্সঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ 
| ভা, ১১। ১৪1 ২৯-৩০.। 

হইবে। কারণ শান্ত্রকারগণের, স্ত্রীদিগের প্রতি এনপ কটাক্ষপাতের উদ্দেশ্য, 
আর কিছুই নয়, কেখল স্ত্রী ও পুরুষ ইহাদিগের পরম্পরের নৈকট্য দ্বার! ষে 
অনেক সময় তাহাদের উভয়েরই মনের মধ্যে চঞ্চলত| এবং আসক্তি জন্মে, 
এবং তজ্জনিত তীহাদের উভয়েরই যে সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, 
এইটি সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়! দেওয়া মাত্র । নতুবা তাহারা যে পুরুষ- 
দিগের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্্রীদিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা! নহে 
কারণ তাহা হইলে তীহারা স্ত্রীকে গৃহের শ্রী, পুরুষের সহ্ধন্সিনী এবং শরীরের 

অর্ধাংশ রূপে কখনই বর্ণনা করিতেন না । অধিক কি তন্ত্রশান্ত্রে ভ্রীলোক 
মাত্রকেই দেবীরূপে দেখিবাৰ উপদেশ আছে। 



স 

১৩৪, মুক্ষি এবং তাহার সাধন । 

আত্মাবান্ ধীর ব্যক্তি স্ত্রীগণের এবং স্্রীলঙ্গী-ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরি- 
ত্যাগ করিয়া! ভয়শূন্ত দেশে একাকী অবস্থিত থাকিয়া! আলস্য পরিত্যাগ 
করত সর্ধদা আমাকে চিন্তা করিবেন। কারণ, স্ত্রী এবং শ্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির 

সাহচর্ষ্য তাহার যেরূপ ক্রেশ এবং বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কিছুতেই সেন্ধপ 

হইবার সম্ভাবন] নাই। 

ভুলমীদাস বিবাহ-সন্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন । যথা__- 

বেহ। বেহ। সব্ কোই কহে, 

মেরা মন্মে এহি ভায়ে । 

চড়খাটোলি ধো ধো লগ্ড়া, 
জেহেল্ প্র লে যাওয়ে ॥ 

সকলেই হর্ষে বিবাহ বিবাহ বলে, কিন্ত যখন পাত্রকে চৌপালায় চাপাইয়! 

বাজনা বাজাইতে বাঁজাইতে লইয়া! যায়, তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের 

উদয় হয়, যেন এই ব্যক্তিকে আজন্ম আবদ্ধ করিবার জন্য প্রথম কারাগারে 

লইয়া যাইতেছে । 
চৈতন্যদেবও তপনমিশ্রের পুত্র ভট্ট রঘুনাথ প্রভৃতি তাহার অবিবাহিত 

যুব! শিষ্যগণকে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিধার জন্য উপদেশ প্রদান 

করিয়াছিলেন | * যথা-- 

* ঈশ| তাহার শিষ্গণকে বিবাহসম্থন্ধে এইকপ উপদেশ দিয়ঠছিলেন ; যথা, 
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অবিবাহিত জীবন, বা ভদ্ধরেত। আশ্রম, ১৩৩ 

অঞ্টশান রহি প্রভূ ভে বিদায় দিল 1 
বিধাহ ন। ফরিহ বলি নিষেধ করিল ॥ 

বদ্ধ পিত1 মাত যাই করহ মেবন। 
বৈষ্বপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ 

পুনরপি একবার আনিহ লীলাচলে । 
এত বলি কণ্ঠমাল। দিল তার গলে ॥ 

আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিল1। 
প্রেমে গ্ররগর ভউ, কান্দিতে লাগিল] ॥ 

চৈতন্যচরিতামৃত, অস্তলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ । 
যাহা হউক, এই উদ্ধরেত! আশ্রম সকলের পক্ষে গ্রহণীয় নহে । যাহার 

এরূপ দৃঢ় প্রতিন্তা আছে যে “জীবন যায় যাইবে তথাপি ইন্জ্রিয়ের বশীভূত 
হইয়া! কখনই ধর্মপথ উল্লজ্বন করিব না) জীবিত থাকিতে কখনই জিতেক্দ্রি- 
যতাবৃত্তি পরিত্যাগ করিৰ ন1)” তাহারই এই আশ্রম গ্রহণ করা কর্তব্য। 
এবং এই জিতেক্দ্রিয়তাবৃত্তিও সহজে লাভ করা যায় না। ব্রহ্মগতপ্রাণ না 
হইলে জিতেন্দ্রিয় হওয়] যাঁয় না) * 

সেন্ট পল বলিয়াছিলেন-_ 

1927 0)9:910:0 60 ঠ88 80109160 200. 1008. 16 19 ৫০০৫. 

£07 00900 50029 289198৩৪০8৪]. 
739৮1 8097 ৫৪0006 9020910, 196 (10910 এ০গশর 5002 16109 ৮96৮6 

6০ 29০ 00০0 69 ০০ 
9৮০71061958. 1) 0796 90900901) 86990199610 1019 17697, 10251100 

190 080899160) 786 1086 7১০0০ 059: 1019 ০0চাা জ11] ) 2100 1)861) ৪0 

90:95. 120 1018 1768৮ 0056 106 আ1]1 090) 1015 ৮1010 0096৮ আ911. 

9০ 0) 1.6 00১26 81550 0৩ 12) 0092065898৮, অত; ১06 106 

60৪৮ 2196) 016: 100৮ 18 00970880096 08669, 
[70705 31৮00 1. 00181720889, 1]. ৪, 9, 97, 8৪. 

* ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অন্য কোন লক্ষণ বা কার্য বর্তমান ন। থাকিলেও 

যে সকল ব্যক্তি চেষ্ট ও যত্বদ্ধারা ফেবল মাত্র অষ্টান্গ মৈথুন পরিত্যাগ 



১৩ মুকি এবং তাহার সাধগ 1. 

জিতেম্তিয়তার 'ৃষটান্তন্বক্ূপে গুকদেব এবং চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সম- 
কালীন বৈষ্ণব ঘবন হরিদাসের বিষয়ে কিছু বল! যাইতেছে! অজিতে- 

করিতে সক্ষম হন, শীন্ত্রকারগণ তাহাদিগকে প্রক্কত ্ানীগে নির্দেশ 

করিয়া থাকেন । যথা ১ 

ণং কীর্তনং কেলি: প্রেক্ষণং গুহাভাষণম্। 

ইউর ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেব চ। 

_ এতম্মৈথুনমঞ্টাঙ্গং প্রবদস্তি মনীধিণঃ ॥ 
বিপরীতং ত্রহ্গচর্য্যমেতদেবাষ্ট লক্ষণম্ ॥ 

দক্ষ, ৭। ৩২--৩৩। 

রস পূর্বক রমণীর স্মরণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গুহ কথন, মনে মনে সন্ধল্প, 
উদ্যোগ এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তি, এই আটটাকেই' পণ্ডিতের! মৈথুনের অষ্ট অঙ্গ 
রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিপরীত অর্থাৎ উহা! বর্ন করাই হক্ষ- 

চর্ধয, সুতরাং উহাঁও অষ্টাঙ্গ বা অষ্ট লক্ষণযুক্ত। ( যথা-_ভীত্ম, রাঁজকার্য্য ও 

যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে নিযুক্ত থাকিয়াও ব্রহ্মচারীশ্রেষ্ঠ রূপে সর্বত্র উল্লিখিত 

হইয়াছেন ।) 
যিনি এই ব্রহ্ষচর্য্য বৃত্তি সম্যক্রূপে পালন করেন, শাস্ত্র অনুসারে তাহার 

ব্রহ্ষলোক বা মোক প্রাপ্তি নির্দিষ্ট হয়। যিনি মধ্যম রূপে পালন করেন 

তিনি দেবলোক বা সত্যলোক্ক লাভ করেন। এবং যিনি নিক্ষষ্টন্মপে এই 
বৃত্তি পালন করেন, তিনি বিদ্বাদ্ছান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া! পুনর্ধার পৃথিবীতে 

জন্ম গ্রহণ করেন। যথ1;-_মহাভারত-মোক্ষধর্্ম ৪১ অধ্যায় ১৯ শ্লোক । 

সম্যগৃত্তি ব্রক্ষলোকং প্রাপ্ন,য়ান্মধ্যমঃ সুরান্ । 
দ্বিজাগ্রো জায়তে বিদ্বান্ কন্যসীং বৃত্তিমাস্থিত:.| 

্র্মচর্ধযকে শাস্ত্রে কেবল শারীরিক তপস্যা রূপে উল্লেখ কর! হইয়াছে । যথা-_ 

রক্মচর্য্য মহিংস1 চ শারীরং তপ উচ্যতে। 

বাঙ্মনে! নিরম£ সমঙ্ মানসং তপ উচ্যতে ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, 8৪1 ১৮। 

বরহ্মচর্যয ও হিংসা শারীরিক তপস্যা; এবং বাক্য ও মনের সংযম 
“রয়াই মানসিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 



অবিবাহিত জীবন, ধা উর্ধরেতা। আশ্রম ।' ১৩৭ 

ক্ত্রিয় ব্যক্তি এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে তাহার নিশ্চয়ই সকল দিক নষ্ 
হইবার সম্ভারন! । 

ব্যাসননগন শুকদেব তথ্বজ্ঞানলাভার্থে তদীয় পিতৃশিষ্য মহারাজ জনফ- 

পরিপালিত বিদ্বেহনগরীতে উপনীত হন। অনস্তর তিনি পুরপ্রবেশকালে 

মহারাঁজকে সংবাদ প্রদান করিতে কহিলে, দ্বারপাল মহারাজের নিকট গমন- 
পূর্বক কহিল, হেরাক্গন্, ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব দ্বারদেশে দণ্ডায়মান 

আছেন । অনস্তর মহারাজ জনক শুকদেবের জ্ঞাঁনপরীক্ষার্থ অবজ্ঞা প্রদর্শন- 

পূর্বক “থাকুক” এইমাত্র বলিয়া! সাত দিন মৌনাঁবলম্বন করিয়া! রহিলেন 1 
শুকদেব উন্মন1 হইয়| সেই স্থানে সাত দিন অতিবাহিত করিলেন । তদ- 
নস্তর মহারাজ জনক তাহাঁকে অস্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন । এবং “অস্তপুরে 

রাঁজ! দৃশ্য হন না, এই বার্তী প্রচার করাইয়] স্বয়ং তথায় আরও সাতদিন 

অদৃশ্ঠভাবে থাকিলেন | তখন অস্তঃপুরমধ্যে বিবিধবিলাঁসশালিনী রূপলাবণা- 
বতী মদোন্মত্বা কামিনীগণ নানীপ্রকার ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা গুক- 
দেবের লালন পাঁলন করিতে লাগিলেন । কিন্তু যেরূপ মৃছু সমীর দ্বার। বন্ধ 

মূল অচল সথশলিত হয় না, তদ্রপ সেই সমস্ত ভোঁগসুখাদি দ্বারা অথব! 
সপ্তাহ দ্বারে স্থিতির জন্য অপমান দ্বার মহাষোগী শুকদেবের মন কিছুমাত্র 

বিচলিত হইল না । তঙ্কাঁলে তিনি কেবল আত্মনিষ্ঠ স্থখকে অবলম্বনপূর্ব্বক 
পূ্ণচন্দ্রসদৃশ প্রসন্নবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া! রহিলেন।* তদনস্তর মহারাজ 
জনক এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা সেই প্রমুদিতাত্ম! শুকদেবের স্বভাব স্বর্বতোভাবে 
বিদিত হইয়! তাহাকে স্বসমীপে আনয়নপুর্ববক প্রণাম করিলেন । 

হরিদাস একজন [চিতন্তের পূর্ববর্তী এবং সমকালীন বৈষব। ইনি 
জাতিতে মুসলমাঁন ছিলেন। কিন্তু ইহাকে দেখিলে আর বোধ হইত ন| যে 

ইনি কোন কাঁলে মুসলমান ছিলেন ৷ শাস্তিপুরের নিকট বেনাপোলের বন 
মধ্যে একটী কুটীরে বসিয়! ইনি প্রায়ই তপস্তা করিতেন । কখনও বা হরি 

* তে ভোগাস্তানি হুঃখানি ব্যাসপুত্রস্ত তন্মনঃ | 

নাজহ্, মন্দপবন। বদ্ধপীঠমিবাচলম্ ॥ 
কেবলং জুখমাত্মস্থং মৌনী মুদিতমানসঃ। 
সংপুর্ণ ইব শীতাংগুরতিষ্ঠদমলঃ শুক; ॥ 

১৮ 



১৩৯ মুক্তি এবং তাহার সাঁধন। 

শামরসে মত্ত হইয়! এ স্থানে ইভন্ততঃ ভ্রমণও করিতেন । হরিদাঁসের প্রত্তি 
অনেকের শ্রদ্ধ। ভক্তি দেখিয়া রমচন্ত্র ধা! নামক নিকটস্থ কোন জমিদায় 
তীহাঁর ধর্ম ভর করিবার মানসে এক বেগ্তাকে কুমন্ত্রণ! দিয়া নিকটে পাঠাইয়া 
দেয়। হরিদাস আপনাঁকে হরিনামের বিস্তীর্ণ ঘন জালে দিবাঁরাত্র একবারে 
এমন করিয়! ঘেরিয় রাঁখিতেন যে, তাহার মধ্যে একটুখাত্র ছিদ্র থাঁকিত 

কি না সন্দেহ। বেগ! হরিদাসের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য ছুই তিন দিন 
পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা! করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল 
না। অবশেষে সে আপনি হরিদাসের হরিনামের জালে বীধা পড়িল। 

এই ঘটনাঁটী চৈতন্তচরিতামতে বিস্তৃতর্ূপে বর্ণিত হইয়াছে ।* 

পালা পিসীর 

* সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্ত্র খান। 

বৈষ্ণববিদ্বেবী সেই পাষণ্ড প্রধান ॥ 

হরিদাসে লোকে পুজে সহিতে না পারে। 
তার অপমান করিতে নাঁনা উপায় করে ॥ 

কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়। 

বেশ্তাগণ আনি করে ছিদ্রের উপার ॥ 

বেশ্তাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস। 
তোম! সব কর.ইহার বৈরাগ্য-ধর্্ম নাশ ॥ 
বেষ্তাগণ মধ্যে এক হুন্দরী যুবতী । 

সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি ॥ , 

খান কহে মোর পাইক বাউক তোমার দনে। 

তোমায় সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে ॥ 

বেশ্তা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার। 

দ্বিতীয় বারেতে পাইক যাইবে তোমার ॥ 

স্রাত্রিকালেসেই বেগ স্থবেশ ধরিয়। 

হরিদাসের বাসা গেল উল্লাসিত হইয়া 
তুলসী নমন্করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া । 
গোসাঞ্চিরে নমস্করি রহিল! দাণডাইয়া ॥ 



অবিবাহিত জীবন, ব] উর্ধরেত। আশ্রম ।, ১৩৬ 

অঙ্গ উখাড়িক্া দেখায় বসিয়া দুয়ারে । 
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর শ্বরে ॥ 
ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন 
তোম! দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন ॥ 

তোমার সঙ্গন লাগি লুব্ধ মোর মন। 
তোম! না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ 
হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার 

সংখ্য| নামকীর্ভন যাবৎ সমাপ্ত আমার ॥ 

তাবৎ তুমি বসি শুন নামসংকীর্ভন। 
নাম সমাপ্ত হইলে করিব যে তোমার মন ॥ 
এত গুনি' সেই বেশ্তা বসিয়া রহিলা । 
কীর্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥ 

প্রাতঃকাল দেখি বেশ্ঠা। উঠিয়া চলিলা । 
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিল ॥ 

আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিল বচনে। 

অবশ্য তাহার সঙ্গ হইবে সঙ্গমে ॥ 

আর দিন রাত্রি হইল বেশ্তা আইল। 

হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল.॥ 

কালি ছুঃখ পাইলে অপরাধ ন। লবে আমার । 

অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার ॥ 
তাবৎ ইহ সি শুন নামসংকীর্ভন। 

নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোদার মন ॥ 
তুলসীকে তবে বেশ্তা! নমস্কার করি। 
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ 

রাত্রি শেষ হৈলে বেশ উধি মিষি করে । 

তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে । 

কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে । 

এই দীক্ষা! করিয়াছি হৈল আঁসি শেষে ॥ 



মুক্তি এবং তহি'র সাধন । 

আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল। 
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না! হৈল ॥ 

কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ | 
দ্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ 

বেশ্তা গিয়। সমাচার খানেরে কহিল । 

আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঞ্ডি আইল 

তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি। 

দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ 

নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস। 

তবে পুর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥ 

কীর্তন করিতে এঁছে রাত্রি শেষ হইল । 

ঠাকুরের সনে বেশ্যার নন ফিরি গেল ॥ 
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে ঠাকুর-চরণে। 

রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥ 

বেশ্ত। হয়ে মুঞ্ি পাঁপ করিয়াছি অপার । 

কূপা করি কর গো অধমের নিস্তার ॥ 

ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি । 

অন্ত মূর্থ সেই তারে ছুঃখ নাহি মানি ॥ 
সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া । 
তিন দিন রহিলাঁম তোমার লাগিয়া ॥ 

বেশ্তা কহে কৃপা করি কর উপদেশ । ৃ 

কি মোর কর্তব্য যাতে যায় ভবক্েশ ॥ 
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাঙ্গণে কর দান। 
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 
নিরস্তর নাম কর তুলসী. সেবন। 
অচিগ্বাতে পাঁষে তবে কৃষ্ণের চরণ | 
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি ) 

উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হয়ি ॥ 



অবিবাহিত জীবন, বা উর্ধরেতা! আশ্রম |. ১৪১ 

উর্ধরেতা-নামক আশ্রমী ব্যক্তি যদি দৈবাঁৎ শ্ঘলিতপদ হুইয়া পড়েন, 
তাহা হইলে তাহার রীতিমত অনুতাপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত কর! কর্তব্য ।. যর্দ 

অন্তাঁপ বখার্থ হয়, তাহ! হইলে আর পূর্ব্ব দোষ থাকে না।* 

তবে সেই বেশ্তা গুরুর আজ্ঞা লইল। 
গৃহ বৃত্তি যেব! ছিল ব্রাঙ্মনেরে দিল ॥ 

মাথ! মুড়ি এক বস্ত্রে রহিল! সেই ঘরে। 

রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ 

তুলসী সেবনকরে চর্ধন উপবাস। 
ইন্ছ্রিয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ 

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহাস্তী। 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাস্তি ॥ 

বেশ্রার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার । 

হরিদাসের মহিম! কছে করি নমস্কার ॥ 
চৈতন্তচরিতামৃত, অন্তলীলা) ৩ পরিচ্ছেদ | 

* মহাত্মা! মন্থু তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে এইরূপ লিখিয়াছেন যথা 
কৃত্ব। পাপং হি সন্তপ্য তম্মাৎ পাঁপাৎ প্রমুচ্যতে । 

নৈবং কুর্ধ্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত পুয়তে তু সঃ॥ ১১২৩১) 

পাপ করিয়া যদ্দি অন্তাপ করে, এবং পাপ আর করিব না! এতাদৃশ 
.সংস্কল্প যদি তাহার থাকে, তবে সে পাঁপ হইতে মুক্ত হয়। | 

যথা যথা মনন্তস্ত ছুষ্কৃতং কর্ম গহথতি। 

তথা ৬থা। শরীরং তত্তেনা ধর্ম মুচ্যতে | মনু ১১।২৩০। 
যে পরিমাণে ছুম্কৃতকাঁরীর মন পাঁপকর্ম্কে দ্বণা করে সেই পরিমাণে মনুষ্য 

ুক্কতি হইতে মুক্ত হয়। ইহা অন্থতাপেরই প্রশংসা । 
পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাঁণমভিপদ্যতে | | 

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যে। মহাভ্রেণেব চন্দ্রমণঃ ॥ ম, ভা, বনপর্বব 

কোন ব্যক্তি যদ্যপি পাপ করিয়] পরে পুনর্বার মঙ্গলের অনুসরণ করেন, 
তাহ! হইলে মহামেঘে আবৃত চন্ত্রমার স্কায় তিনি পূর্বক্কত সমুদয় পাপ হইতে 

, স্বুক্ধ হন। 



১৪২ . মুক্ধি এবং তাহার লাধন। 

ভষ্টোর্ধরেতষে। নাস্তি প্রায়শ্চিত্মধাস্তি ব1। 

রঃ রঃ ্ ৬ রগ রং 

উপপাতকমেবৈতৎ ব্রতিনে! মধুমাংসবৎ | 
প্রায়শ্চিভাচ্চ সংস্কারাৎ শুদ্ধিত্রপরং বচঃ ॥ 

বে, সা, ৩৪1১১ অধিকরণ। 

উদ্ধরেতা-নামক আশ্রমী ব্যক্তি পুনর্ধার স্ত্রীসঙ্গ হেতু আশ্রমত্রষ্ট হইলে 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না? ইহার উত্তর এই যে, যেমন মধু-মাঁংস- 

ভক্ষণ-রূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিন্তানস্তর পুনঃসংস্কার হয়, তদ্রপ স্ত্রীসঙ্গ- 

জনিত উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তানস্তর পুনঃসংস্কার হয়। 

শুদ্ধঃ শিষ্টেরপাদেয়স্ত্যাজ্যে। বা দোষহানিতঃ 
উপায়ো হ্যন্যথা শুদ্ধিঃ প্রায়শ্চিত্ত] বৃথা ॥ 

আমুম্সিকে চ শুদ্ধিঃ স্যাত্বতঃ শিষ্টাস্তজন্তি তম্ । 

প্রায়শ্চিত্াদৃষ্টিবাক্যাদ শুদ্ধিস্ডৈহিকীষ্যতে ॥ 
বে, সা, ৩৪১২ অধিকরণ । 

প্রায়শ্চিত্তানস্তর শুদ্ধ হইলে শিষ্টের1 তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবেন কি না? 

তাহাতে ঘখন পাঁপনাশ হইল তখন তিনি ব্যবহার্ধ্য হইবেন, নতুবা প্রীয়- 
শ্চিত্ত বৃথা হয়, ইহা পূর্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও প্রায়শ্চিত্ত 

স্বারা পারলৌকিক শুদ্ধি হয় বটে, কিন্ত খ্ীহিক শুদ্ধি না হওয়াতে শিষ্টেরা 
তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবেন না । 

সন্গ্যাস। 

সন্ন্যাস অর্থে সম্পূর্ণরূপে -ীশ্বরের হওয়া, এবং ঈশ্বরের জন্ত সংসারের 

সমস্ত বিষয় বিসর্জন করা। বাহার পূর্ণসিদ্ধিলাঁতের বাছা! করেন, 

সন্্যান কেবল তাহাদিগেরই পক্ষে আশ্রয়ণীয়) এবং তাহাদিগেরই পক্ষে 



বর্যাপ। ১৪৩ 

সন্ন্যাস যথার্থ সশরীরে স্বরগবাস-শ্বরূপ । নতুবা অন্যের পক্ষে ইহা কেবল 
কষ্টের কারণ মাত্র। বিশেষতঃ সন্ন্যাসগ্রহাণের অধিকারী না হইয়া ধাহারা 
সংসারকার্য্যসমূহ পরিত্যাগপূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হুন, তাঁহাদিগেকে 
্রষ্টীচারী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পাঁরা যায় না । তাহার। সন্্যাসগ্রহণ 
দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরম পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই করিয়া থাকেন। অতএব 
ধাঁহাদিগের সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার ন! জন্মিয়াছে, তাহারা যেন কদাচ 
সন্যাসগ্রহণ না করেন। কারণ তত্দার! তাহাদের উভয় দ্রিকই নষ্ট হইবে 3 
এবং শ্রমমাত্র সার হইবে । পূর্ব্কালে যাহারা অধিকারী না হইয়! সন্ন্যাস- 
গ্রহণ করিত, দেশের শাঁসনকর্তৃগণ তাহাদিগকে তজ্জন্ত দণ্ভাগী করিতেন | 
যথা, দক্ষ লিখিয়াছেন-__ 

ত্রিদগুব্যপদেশেন জীবস্তি বহবে। নর1ঃ | 

যস্ত ব্রহ্ম নজানাতি নত্রিদণ্ডী হি স স্মতঃ ॥ 

নাধ্যেতব্যৎ ন বক্তবাং ন শ্রোতব্যং কথঞ্চন | 

এতৈঃ সর্বৈঃ সুলম্পন্নো যতির্ভবতি নেতরঃ ॥ 

পারিব্রাজ্যং গৃহীত্ব! তু যঃ স্বধন্মে ন তিষ্ঠতি " 
শ্বপাদেনাক্কয়িত্বা তং রাজ। শীল্বম্প্রবাসয়েৎ | 

| ৭1 ৩৩--৩৫। 

অনেক লোকই ত্রিদণ্ডীর ছল করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু যে 

্রক্ষজ্ঞ নহে, সে ত্রিদণ্ডী নহে। তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে নাই, 
তাহার সহিত কথোপকথন করিতে নাই, তাহার কথা বা উপদেশ শুনিতে 

নাই। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ এবং পূর্বোক্তধর্মমবিশিষ্ট, তিনিই যথার্থ যতি) 
তত্তিন্ন ব্যক্তি কখনই যতি নহে। সন্্যাসধর্্ গ্রহণ করিয়া যে স্বধর্ম্মে থাকিতে 

না পারে, রাজ! তাহাকে কুকুরপদের দ্বারা চিহ্নিত করিয়! শীঘ্রই বহিষ্কত 

করিয়! দিবেন । 

নারদ কহিয়াছিলেন, ধাহারা মোক্ষলাভের উপযুক্ত হইয়াছেন, স্াহা- 

রাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। নতুবা যে গৃহের সর্বত্রই ত্রিবর্গ রোপণ কর! 

* আছে, সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্বক প্রত্রজ্যা অবলম্বন করিয়! কোন সন্ন্যাসী 



১৪৪ | মুক্তি এবং তাহার সাধন। 

যদি পুনর্ধার সেই ত্রিবর্গেরই সেবা করে, তাহা! হইলে সেই নির্লজ্জ 
বাজিকে বাস্তভোজী (অর্থাৎ কুকুর) শঙ্ষে কহা যায়। (কারণ, কুন্কুরগণ 
যেরূপ বমন করিয়া পুনর্ধার সেই সকল বমনান্ন আহার করে, তাহারাও 

তন্ধপ ব্রিবর্গসংযুক্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার সেই সকল ত্রিবর্গেরই 
সেবা করে । ) * 

শ্রীককষ্ণ উদ্ধবকে কহিযাছিগেল-_ 
যস্তসংযতষড় বর্গঃ গ্রচণ্ডেক্দ্িয়সারথিঃ | 

জ্ঞানবৈরাগ্যর হিত-স্ত্রিদগুমুপজীবতি ॥ 

নুরানাত্বানমাত্মস্থং নিতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা। 
অবিপক্ষকষায়োহল্মাদমুম্মাচ্চ বিহীয়তে | 

ভা, ১১। ১৮। ৪০-৪১। 

ধিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই, এবং প্রচণ্ড ইন্ড্রিয়কে সারথি করিয়া- 
ছেন, এবং ধিনি জ্ঞান ও বৈরাঁগ্য রহিত, অথচ সন্যাস অবলম্বন করিয়।- 

ছেন, এতাদৃশ ধর্মবিঘাতী ব্যক্তি দেবতার্দিগকে আত্মাকে এবং আত্মস্থ 
আমাকে বঞ্চনা! করেন) এবং অসম্পূর্ণ-অভিলাষ হইয়া ইহ ও পরলোক 
হইতে চ্যুত হন। 

ভগবান্ শ্রিব নিয়লিখিত প্রকার ব্যক্তিগণকে সঙ্ন্যাসগ্রহণের অধিকারী- 
রূপে নিরূপণ করিয়াছেন ; যথা-_ ** ৃ 

্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্বাকর্মণি । 
অধ্যাত্ববিদ্যানিপুণঃ বন্নযাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ 

ম) নি, তন্ত্র, ৮২২২। 

যথার্থ বরদ্ধজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে সাঁধক যখন ক্রিয়ামাত্র হইতে (অক্ষমতা- 
প্রযুক্ত) বিরত হইবেন? এবং যখন তাহার অধ্যাত্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা] 

* * যঃ প্রব্রজ্য গৃহ পূর্ববং ত্রিবর্গীবপনাৎ পুনঃ 
যদি সেবেত তান্ ভিজ্ষঃ স বৈ বাস্তাশুপত্রপঃ ॥ 

ভা, ৭1১৫1৩৬। ৭ 



লঙ্গার | ' ১.৪ ৫. 

জন্মিবে, তখনই তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, নতুবা সর্যাস গ্রহণ 

করিবেন না। * 
ভগবান শ্রীকষ্চ উদ্ধবকে নন্যাস-আশ্রম-সন্বন্ধে এইরূপ কহিয়াছিলেন-_ 

গৃহাশ্রমে। জঘনতে। ব্রহ্মচর্যযৎ হুদে। মম । 

বক্ষঃস্থানাৎ বনে বাসে! ন্যাঁসঃ শীর্ধণি সংস্থিতঃ ॥ 
ূ ভা, ১১/১৭।১৩। 

গৃহাস্থাশ্রম আমার বিরাঁটরূপের জঘন হইতে, ব্রহ্ষচর্ধয আমার হৃদয় হইতে, 
বানপ্রস্থ আমার বক্ষংস্থল হইতে, উৎপন্ন হয়; সন্গ্যাস আমার মস্তকে স্থিত । 

আশ্রমাণামহং তুর্ষ্যো। বর্ণানাং গ্রথমোহনঘ ॥ 
ভা, ১১1১৬।১৭। 

* ভগবান্ মহেশ্বর নিয়লিখিতপ্রকার ব্যক্তিদিগরকে যথার্থ সন্ধ্যাসী 

বলেন। যথা-- 

অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশক্কঃ সঙ্গবর্ভিতঃ | 

নির্মমে। নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ 
ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্রিয়! । 
রেতন্ত্যাগমন্ুয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জয়েত ॥ 
ংসে! ন কুর্ধ্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরি গ্রহম্ । 

প্রারবমস্্ন বিহরেন্নিষেধবিধিবর্জিতঃ ॥ 
ত্যজেৎ শ্বজাতিচিহ্ছানি কর্শীণি গৃহমেধিনাম্। 

তুরীয়ো ববিচরেৎ ক্ষৌনীং নিঃসক্কল্পো! নিরুদ্যমঃ | 
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা বন্বাত্তম্বাৎ সমাগতম্। 
দেশং কালং তথা পাত্রমক্্ীয়াদবিচারয়ন্ ॥ 

শোকছ্ধেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্বৌ মিত্রে সমে। ভবেৎ। 
শীতবাতাতপসহঃ সমে! মানাপমানয়োঃ ॥ 

সমঃ শুভাপ্তভে তৃষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তন। । 
নিক্বৈগুণ্যে। নির্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চমী ॥ 

ম,নি, তন্তর। 
৭ 



১৪৩. মুক্তি এবং তাহার সাধন। 

হেউদ্ধর! আশ্রমের মধ্যে আমি চতুর্থ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস, এবং 
বর্ণের মধ্যে আমি প্রথম বর্ণ অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ | * 

শ্নীতার মধ্যেও দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাহার পরিকর 
ভক্তগণের লক্ষণ-সন্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন, যথা 

তুল্যনিন্দাস্ততিশ্বোনী নন্তষ্টো৷ যেন কেনচিৎ। 

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয় নরঃ ॥ 
গী, ১২।১৯। 

ষেব্যক্তি স্বতিনিন্দার হর্যবিষাঁদ জ্বান না করেন, যিনি বাক্যসংঘম করেন, 

যিনি অনৃষ্টাধীন লব্ধবস্ততেই সন্ুষ্ট থাকেন, ধিনি নিকেতনবিহীন হন, এবং 

বিনি স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট হইরা আমাকে ভক্তি করেন, তিনিই আমার প্রিয়। 
(এ স্থলে “অনিকেতঃ” শবের দ্বার! স্পষ্ট সন্ন্যাস বুঝাইতেছে)। 

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন__ 

বাতাশন। য খষয়ঃ শ্রমণ] উদ্ধমন্থিনঃ | 

ব্রদ্মাখ্যৎ ধাম তে যাস্তি শান্তাঃ সন্ন্যামিনোহমলাঃ ॥ 
ভা) ১১৬|৪ণ। 

উদ্ধব কহিলেন, হে ভগবন্! বাঁতাশন, উর্দরেতা, শ্রমণ, শাস্ত, অমল 

সন্ন্যাসী খষি সকল: তোমার ব্রহ্গনামক ধামে গমন করেন। 

মহামতি বিছুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন__ 

যঃ স্বকাৎ পরতে। বেহ জাতনির্কেদ আঁতববান্। 

হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাঁৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্বমঃ ॥ 

যে মনস্বী ব্যক্তি আপনার আকম্মিক বুদ্ধিপ্র।খর্ধ্য বা অন্যের উপদেশে সংসার 
লালসা পরিত্যাগ করিয়! হৃদয়ে হরিকে চিস্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে 
বহির্গত হন, এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, কাহার নাম নরোত্বম | 

» * ধর্দীণামন্মি সন্গ্যাসং ক্ষেমাণাম্বহির্মতি। ভাগবত। 

শ্রীকষ্চ আরও অন্যত্র করিয়াছিলেন--আমি ধর্দের মধ্যে সন্ন্যাস, এবং 

অভয় স্বাদের মধ্যে অস্তশিষ্ঠা 



শয়াযাস | ১৪খ. 

দেবধি নারদ যুধিট্টিরকৈ কহিয়ছিলেন__ 
যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃলঙ্গোহপরিগ্রহঃ 

একে বিবিক্তশরণে। ভিক্ষুর্ভিক্ষামিতাশনঃ ॥ 
ভা, ৭১৫।৩০। 

ষে ব্যক্তির চিত্ত জয় করিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি উদ্যক্ত হইয়! সন্তান অব- 
লন্বন করিবেন, পরিগ্রহপরিত্যাগী হইয়া একাকী একান্তে অবস্থিতি করিবেন, 
এবং ভিক্ষা করিয়। পরিমিত আহার করিবেন । * 

এই শ্লৌকের টাকায় শ্রীমান্ শ্রীধর স্মামী নিয্ললিখিভ স্মতিবচনটা উদ্ধৃত 
করিয়া দিয়াছেন-_ 

দ্বন্বাহতব্য গাহ স্থং ধ্যানভঙ্গাদিকারণম্ । 
লক্গয়িত্বা গৃহী স্গঞ্টং সন্্যসেদবিচারয়ন্ ॥ 

গৃহস্থাশ্রমকে স্ুুখ-ছুংখাঁদি-রূপ-দঘবন্দ-কতৃক সম্যক্ পীড়িত ব্যক্তির ধ্যান 

ভঙ্গাদির একমাত্র কারণ-রূপে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়! গৃহী ব্যক্তি কৌন বিচার 

না করিয়াই সন্তাঁস আশ্রম গ্রহণ করিবেন । 1 

* যদিও তত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রীয় কোনপ্রকাঁর বিধি নিষেধের অধীন 

নহেন, তথাপি (ইন্ট্িয়গণকে সংযত রাখিবার জন্য ) সচরাচর একবারে- 
অধিক তাঁহাদিগের আহার করা! কর্তব্য নহে? যথা মন্থ লিখিয়াছেন-- 

একঝঁলঞচরেৈক্ষ্যং ন প্রসজ্জেপ্ত বিস্তরে | 

'ভৈক্ষ্যে প্রসক্তো হি বতির্বিষয়ে্ষপি সঙ্জতি 1 মনু, ৬1৫৫। 
টি 

প্রাণধারণের জন্য একবারমাপ্র ভিক্ষা করিবে, অধিক ভিক্ষা করিবে না, 
অধিক ভিক্ষা করিলে আহারের আধিক্যে প্রধান ধাতুর বৃদ্ধি হইলে কামিনী 

ভূতি বিষয়-স্থুথে আসক্ত হইতে হইবে। 

+ ঈশা তীহার শিষ্যগণকে সর্বস্ব বিক্রক্ করিয়। দরিদ্রদিগরকে বিতরণ 
করত পূর্ণ ফকির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা 
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১৪৮ মুক্তি এবং তাহার সাধ । 

মহাত্মা ভীগ্মদেব যুিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন, প্ৰহীর্ধ! হারীগ সন্যাস 
ধর্মকেই মোক্ষলাতের প্রধান সাধন বলিয়। নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
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অন্য সময় খ্রী্িকে এক ব্যক্তি আসিয়! জিজ্ঞাস! করে, প্রভে, কি কর্ধ 

করিলে অনস্ত জীবন লাভ করিতে পারিব? খ্রীষ্ট বলিলেন, কাহাঁকেও 

হত্যা করিওনা, পরদার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, 

পিতা মাতাঁকে ভক্তি করিবে, এবং প্রতিবেশীদিগকে আপনার ন্যায় ভাল 

বাসিবে। 
তাহাতে সেই জিজ্ঞান্থ ব্যক্তি বণিলেন, বাল্যকাল হইতে আমি এইমত 

চলিয়া আঁসিতেছি, এক্ষণে অবশিষ্ট বাহা করিতে হইবে, সেই মত আদেশ 
করুন। তাহাতে খ্রীষ্ট বলিলেন__ 
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পারন্ত কবি হাফেজ বলিয়াছিলেন__ 
প্যদি মহান্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে সংসারের সর্বন্থ বিনাশ কর, তোমার 

আপাদ মন্তক সর্বাঙ ঈশ্বরের জ্যোতিতে পূর্ণ হইবে। তোমার অস্তিত্বের 
ছুমি বিলোড়িত হইলে মূনে করিও না যে তুমি বিনষ্ট হইবে ।, 

প্রসিদ্ধ কবি খাজ| হাফেজের প্রবচনাবলী-_ 
"দেওয়ান হাফেজ” নামক মুল পারস্ত গ্রন্থ হইতে অন্থবাদিত | 



অর্যাস ] ৬$১৯ 

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই বর্ণ আাররর করিয়া মোক্ষলাঁভ করিতে পারেন। * 
কিন্তু অজ্ঞানেরা এই ধর্ম পালন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদদিগের পরিশ্রম- 
মাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয় + 
দান করিয়। গৃহাশ্রম পরিত্যাগপুব্বক মন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, 

তিনিই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।” ম, ভা, মো, ধ, 

* বিজানতাঁং মোক্ষএষ শ্রমঃ স্যাদবিজানতাং। 

মোক্ষয়ানমিদং কতন্নং বিছ্যাঁং হারীতোহব্রবীৎ ॥ 

অতয়ং সর্ব সত্তব্বেভ্যো দত্বা যঃ প্রত্রজেদগ হাঁৎ। 

লোক। স্তেজোময়। স্তস্ততথানস্তায় কল্পনতে ॥ 

ম, ভা, মৌ, ধ, ১০৩। ২১--২২। 

1 যন্মান্নোদ্বিজতে ভূতং জাত কিঞ্চিৎ কথঞ্চন। 
সোভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ সংপ্রাপ্মীতি মহামুনে ॥ 

হে মহামুনে ? ধাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রান 
হইতে তাহার ও কখন কোন রূপ ভয়ের সম্তাবন। নাই। 

ম, ভা, মো, ধ, ৮৮ ৩১। 

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যে! দদাতি দয়াপরঃ। 
অভয়ং সর্বভূতানি দদতীত্যনুশুশ্রম | 

ম, ভা, অন্ুশা) ১১৬ 1৫৭০২ | 

ষে বাদ ব্যক্তি তাবৎ প্রাণীকে অভয়দাঁন করেন, শুনিয়াছি প্রাণিপুঞ্জও 

তাঁহাকে অভয় দন করিয়া থাকে । 

“পাতগ্রল” শাস্ত্রেও এই প্রকার কয়েকটী মহাত্রতের রা আছে। যথা, 
"যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে মিথ্যা পরিত্যাগ করেন, তাহার কথা! ইশ্বর 
কখনও মিথ্যা হইতে দেন না--অর্থাৎ তিনি বাঁকৃসিদ্ধ হন। যিনি ভ্রমেও 
পরের দ্রব্য অপহরণ না করেন, তাহার কখনও কোন বস্তর অভাব হয় না। 

এবং ধিনি তাবৎ প্রাণীকে অভয় দান করেনঃ কোন প্রাণী হইতে তীহার 
কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবন। থাকে ন।।” 



১৯ মুক্তি এবং তাহার সাঁধন। 

সন্্যাস-আশ্রম-সঙবন্ে ভগবান শিব এইকপ বলিয়াছেন__ 
_.. ব্রহ্ষচর্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোহপি ন পরিয়ে | 

গারন্থ্যো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমো ঘৌ৷ কলো যুগে ॥ 
ম, নি, তন্ত্র, ৮। ৮। 

কলিষুগে কেবল মাত্র গাহস্থ্য এবং সন্ন্যাস এই ছুইপ্রকার আশ্রম আছে,* 

ব্হ্মচর্যয অথবা! বানপ্রস্থ আশ্রম কলিতে নাই। 

* যদিও কোন কোন স্থানে এপ্রকার বচন দেখিতে পাওয়। যায় যে 

কলিতে সন্যাসগ্রহণ নিষেধ, যথা-- 

“অস্বমেধং গবালম্তং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। 
দেবরেণ সুতোতৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥+ 

মলমাসতত্বে; ব্র, বৈ, পুরাণোদ্ধত শ্লোক। 

তথাপি, যখন ভগবান মহেশ্বর স্বয়ং তন্বশাস্ত্রে কলিতে নন্র্াসের ব্যবস্থা 

দিয়াছেন, তখন সামান্যে ইহাঁর কখনই খণ্ডন হইতে পারে না; বিশেষতঃ 
কলিতে তন্্মতেরই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য অধিক। কলির উপর (ভন্ব- 
ব্যতীত) অন্য শাস্ত্রাদির তাদুশ অধিকার নাই। শান্ত্রকারগণ সত্যযুগে 

" রেদের, ত্রেতাঁতে স্থতির, দ্বাপরে পুরাণের, এবং কণিতে তন্ত্েরই সম্পূর্ণ 
অধিকার নিরূপণ করিয়া! গিয়াছেন। যাহা হুউক এইরূপ বিভিন্ন প্রকার 

মতের মীমাংসা স্বরূপ ভগবান শিব বলিয়াছেন যে কলিতে বেদোক্ত সন্ন্যাস 

না থাকিলেও আগমোক্ত সন্ন্যাস আছে। যথা, 

ভৈক্ষুকেপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দগুধারণং । 

কলৌনাস্ত্েব তন্বজ্ঞে যতন্তৎ শৌত সংস্কৃতিঃ ॥ 
শৈব সংস্কার বিধিনাবধূতাশ্রম ধারণং | 

তদেব কথিতং ভদ্রে সংশ্ন্যাস গ্রহছণং কলৌ ॥ 
ম, নি, তন্ত্র ৮। ১০--১১। 

রঘুনন্দন (ম্ার্ত) মলমাসতত্বের উক্ত শ্লোকের নিয়ে লিখিয়! গিয়াছেন 

 যেঞ্চলিতে সন্সযাস নিষেধ স্ছচক যে শ্লোক দেখা যায় উহ! কেবল ব্রাঙ্গাণ ভি 
' অন্য জাতির পক্ষে ৷ যথ! /-- 



সন্ন্যাস। ১৫১ 

তিনি আরও বলিয়াছেন-_ 

ভুঃখমূলং হি সংসারঃ স যস্যাত্তি সদুঃখিতঃ। 

তন্য ত্যাগঃ র্ূতে। যেন স ন্ুখী নাপরঃ প্রিয়ে ॥ 

প্রভবং সর্ধছুঃখানামাশুয়ং সকলাপদাম্। 

আলয়ং সর্পাঁপানাৎ সংসারং বর্জয়েৎ পরিয়ে ॥ 

আদিমধ্যাবলানেষু সর্কছুঃখমিমং যতঃ। 

তন্মাৎ সম্ভাজ্য সংসারং তত্বনিষ্ঠঃ সুখী ভবেৎ॥ 

লৌহদারুময়ৈঃ পাশৈদূটবদ্ধোহপি মুচ্যতে। 
স্রীধনাদিযু সৎসক্তে। মুচ্যতে ন কদাচন ॥ 

স্বদেহমপি জীবোহয়ৎ ত্যক্ত। যাতি কুলেশ্বরি। 

স্্রীমাতৃভ্রাতৃপুত্রাদিবন্বন্ধঃ কেন হেতুন1 | 
কু, ত, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস। 

সংগারই লকলগ্রকার ছঃথের কারণ। বাহার সংসার আছে স্তাহাকেই 

ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। স্ৃতরাং শ্রজগতে যে ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ 

টিটি টি রিরারিরিরিজারারর রর রর না 

“ইতি কলৌ জন্ন্যাস নিষেধকং ক্ষত্রিয় বৈশ্য বিষয়মিতি।” 
“ইতি রঘুনন্দন কৃত মলমাসতত্বে সন্ন্যাস নিষেব বিচার ।-- 

. খকিন্ত ভগবান শিব কলিতে সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই গারহ্স্থ্য ও 

সন্ন্যাস উভয় আশ্রম সমভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন ।- যথা, 

বিপ্রানার্মিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ। 

উভয়ন্্রাশ্রমে দেবি সর্কেষামধিকারিতা ॥ 

ব্রাহ্মগঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ)ঃ শূদ্রঃ সামান্য এবচ। 

এতেষাং সর্ব-বর্ণানাং আশ্রমৌ দে মহেশ্বরি | 

ম, নি, তন্ত্র ৮। উল্লান। 

যদ্দিও পুরাণে এ প্রকার গ্লোক লেখা আছে যে কলিতে সন্ন্যাস নাই; 

ফিন্ত পুরাণের মধ্যে এরূপ মত ও দেখিতে পাওয়া যায় যে “বে পর্যন্ত 

পৃথিবীতে সন্ন্যাস থাকিবে, সে পর্যন্ত কলিশুগ প্রবর্তিত হইতে পারিবে না।” 



১৪২ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 

করিয়াছেন, তিনিই কেবল সুধী হইতে পারিয়াছেন, অন্তে নহে। (অর্থা 

কেবল এইপ্রকার ব্যক্তিরই আত্যস্তিক ছঃখ-নিবৃত্ধি-রূপ যুক্তিলাভ হইয়। 
থাকে। নতুবা! বাহার! সংসারের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে 
দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি কখনই হয় না)। 

মুমুক্ষু সাধক দকলপ্রকাঁর দুঃখের উৎপত্তি-স্থান, যাবতীয় আপদের আশ্রয়- 

স্থল এবং সর্বপ্রকার পাঁপের আলর-স্বরূপ এই সংসারকে পরিত্যাগ করিবেন। 

এই সংসারের আদি অস্ত মধ্য সমস্তই ছুঃখপূর্ণ, অতএব সাধক ইহাকে 
পরিত্যাগ করত তত্বনিষ্ঠ হইয়! সুখী হইবেন। 

লৌহ কা প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত নিগড়ে দৃ়রূপে বন্ধ হইলেও বরং 

মনুষ্য তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত সহজে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, কিন্ত 

স্ত্রী ও ধনের প্রতি আঁসক্তচিত্ত হইলে তাহা হইতে কোন মতেই আর সহজে 

পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। 

আরও জীব খন আপনার দেহকেও পরিত্যাগ করিয়া! যাইবেন, তখন 

পৃথিবীর বৃথা সম্বন্ধে আবদ্ধ হুইবার জন্য তাহার এত আগ্রহ কেন?।* 

* পার্বতীপতি ভগবান্ শিব যদিও উপযুক্ত অধিকারীকে সংসার পরিত্যাগ 

করত সঙ্ন্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্ত বৃদ্ধ পিতা মাতা, বা! অন্প- 
বয়স্ক শিশুসস্তান, অথবা পতিব্রতা সাধবী স্ত্রী, কিংবা অসমর্থ বন্ধুবর্গকে, 

অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাম আশ্রম গ্রহণ করিতে 

তিনি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন । যথা-_ 
বিছায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্ধ্যাং পতিব্রতাফ্। 
ত্যক্ক। সমর্থান্ বন্ধুংসচ প্রত্রজন্লারকী ভবেৎ॥ 

ম, নি, তন্ত্র ৮২২৩। 

ধাহার! বৃদ্ধ পিতা মাত। প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ 
করে, তাছাদিগের সম্বন্ধে ভগবান্ পার্বতীপতি প্রভৃতি_.শান্ত্রকারদিগের 
এন্ুপ কঠিন আজাসন্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্বধর্মগ্রচারক জগ- 

+ দদ্বিখ্যাত মহাত্মা শাকাসিংহ, পণ্ডিতকুলচুড়ীমণি অসীধারণমেধাসম্পন্ন দিখিজয়ী 

তপস্বী ও যোগ শ্রীমান্ শঙ্ষর ম্বামী, বৈষ্ণব ধর্ধের শিরোতুষণ-স্বরূপ ভর্জিরু 



সন্ন্যাস । ১৫৩ 

গ্র্জপতি দক্ষ সন্দ্যাঁস-গ্রহণ-সন্বঙ্গে এইরূপ বলিয়াছেন-__ 

তত্বোঁৎ্কটাঃ সুরাস্তেহপি বিষয়েণ বশীরুতাঁঃ | 
প্রমাদিভিঃ কুদ্রসত্বৈর্মনুষ্যৈরত্র কা কথা ॥ 
তল্মাত্যক্তকষায়েণ কর্তব্য দণ্ডধারণম. | 

ইতরস্ত ন শক্ষোতি বিষয়ৈরভিভূয়তে ॥ 
দক্ষ ৭। ২৮২৯ । 

অদ্ধিতীয় দৃষ্টান্তস্থল মহাপ্রভু চৈতন্, ব্রগ্গজ্ঞানের সর্বপ্রধান আদর্শস্থল 
ব্যাসনন্দন শুকদেব, সাংখাশাস্বপ্রণেতা দেবহৃতিতনয় ভগবান সিদ্দেস্বর 
কপিল প্রভৃতি ভারত-মাতার অগ্রণী পুত্রগণের যধ্যে অনেকেই পরম 

আত্মীয়বর্গকে শোকাঁকুল করির! প্রব্রজ্যাগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
শুকদেব অবিবাহিত অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ; তাঁহার শোকে তদীয় 

পিতা পরম পণ্ডিত ব্যাসদেবও কাদিয়া অধৈর্ধ্য হইয়াছিলেন। রাজপুত্র 
(সিদ্ধার্থ) শাঁক্যমুনি রাঁজবাটী পরিত্যাগপূর্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবার 
লোভে, শ্বীয় প্রিয়তম পত্রী, সদ্যঃপ্রস্থতশিশুসস্তান ও বৃদ্ধ পিতা প্রভৃতিকে' 

শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়। নিশাযোগে প্রস্থান করেন। শঙ্কর স্বামী 

বিবাহ করেন নাই, তিনি এক মাত্র তীহার ছঃখিনী জননীকে অনাথ! 

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ৷ চৈতন্তদেব দ্বিতীয় বাঁর দীরপরিগ্রহ করি- 
যাছিলেন। যেরাত্রে তিনি বিষুপ্রিয়ার শয্যা হইতে গাত্রোখাঁন করিয়। 
পলায়ন করেন, সেইন্রাত্রে তাহার জননীর ক্রন্দনে সমস্ত নবদ্বীপ ক্রন্দন 
করিয়াছিল। সাংখ্য শৃত্রকাঁর কপিল দারপরিগ্রহ করেন নাই ; তাঁহার পিতা! 
মহষি কর্দম প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিলে তিনিই তাঁহার মাতার' একমাত্র অবলম্বন 
ছিলেন, তিনিও তাহার জননীকে সেই অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়! 
প্রস্থান করেন।' তবে কপিলদেব তাহার জননীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া 

তাহার অনুজ্ঞা লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন মাত্র। বৌধ হয় এই সকল, 
কারণেই (অর্থাৎ মহায্া্গণের দৃষ্টাত্ত দেখিয়াই )' সর্বস্বত্যাগী শ্রীমীন্ 
রূপগোন্থামী তাঁহীর““ভক্তিরসা ৃক্তসিদ্ধু* নামক গ্রন্থে লিখিয়াঁছেন__ 

৮, 



১৪$., মুক্তি এবং তাহার লাধন। 

ধাহার। সবগুণাধিক দেবত], 'বিধয় এমনি' সামগ্রী, যে তাহারা ও বিষয়ের 
নিকট বশীভূত । দেবতারাও যখন বিষয়ের বশীভূত, তখন প্রমত্ত ও অন্পস্বত্ 
মন্ুষ্যুদিগের ত কথাই নাই। অতএব কষায় অর্থাৎ কামাদি রিগু বশীভূত 
হইলে দণ্ডধারণ (সন্ন্যাস ) করা কর্তব্য। অজিতেন্িয় ব্যক্তিগণ দগ্ডধারণ 
করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা বিষয়ে অভিভূত হয় । 

তত্তত্ভাবাদিমাধুর্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে । 
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ 

সেই মাধুরধ্যভাব. উপস্থিত হইলে ঈশ্বর-লীভ-বিষয়ে এতাদশ লোঁভ 
উৎপন্ন হয় যে, যুক্তি কিনব! শাস্ত্রো্ত বিধিনিষেধের কিছুই অপেক্ষা থাকে না । 

ভগবান্ ব্যাসদেব মাহাঁভারতের মোক্ষ পর্বাধ্যায়ে মহারাজ সগরের 
প্রতি মহর্ষি অরিনেমির উপদেশ বর্ণনাচ্ছলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! ও 
স্থলে অবিকল উদ্ধার করিয়! দিলাম । যথা, 

স্বজনে নডতে চিত্ত কর্তব্য মোক্ষ বুদ্ধিন]। 
ইমে ময়াবিন! ভূতা ভবিষ্যস্তি কথংত্বিতি ॥ ১৫। 
স্বয়মুত পদ্যতে জন্তঃ স্বয়মেব বিবর্ধতে। 
স্থখ দুঃখে তথা মৃত্যুং স্বয়মেবাধিগচ্ছতি ॥ ১৬। 
ভোজনাচ্ছাদনে চৈব মাত্রাপিত্রাচ সংগ্রহং ॥ ১৭1 

স্ব্লতেনাধিগচ্ছস্তি শৌকে নাস্ত্য কতংপুরা ॥ ১৮। 
»য়াত্রা বিহিত ভক্ষ্যাঁণি সর্বভৃতানিমেদিনীং । 
লোকে বিপরিধাবস্তি রক্ষিতানি স্বকর্মাভিঃ ॥ ১৯ 

স, ভ, মো) ধ, ১১৭ ১৫-১৯। 

আমাব্যতিরেকে আমার প্লুরিনগণ কির্ূপে জীবনধারণ করিবে মুমুক্ 
ঘ্যক্তি এই চিস্তা এক কালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রীণিগণ স্বয়ং উৎপন্ন, হ্য়ং 
পরিবন্ধিত, স্বয়ং সু দুঃখ তোগী ও স্বয়ং মৃত্যু গ্রস্ত হইয়। খাকে। মানবগণ 
আপন আপন্ কর বা অদৃষ্ানুসারে পিতা মাতার সংগৃহীত অখবা স্বোপা- 

' জিত থসাচ্ছাদন প্রাণ হয়। প্রত্যেকেই আপনার আপনার কর্ণ বা 
দুষ্ট অনুসারে বিধি নিধি ভক্ষ্য, রাজ্য, বা অন্যবিধ বব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 



করস 1. ১৫৩. 

উপনিষদের মধ্যে এইক্সপ আছে_- 

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো 

নচ প্রামদাত্তপস! বাঁপালিঙ্গাৎ। 

এতৈরুপাযনৈর্ধততে ঘস্ত বিদ্বান 
তস্যৈষ আত্ম বিশতে ব্রহ্মধাম | 

৩য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৪ শ্রুতি । 

আত্মনি্াজনিত যে বীর্য, সেই বীর্ধ্য ব্যতিরেকে এই আত্মা লন্ধ হম না, 
প্রমাদসন্্েও লব্ধ হন না, এবং সন্্যাসশৃন্ত কেবল জ্ঞানদ্বার! ও লব্ধ হন না। 

যেবিষ্ধান্ ব্যক্তি অপ্রমাদ্দে আত্মনিষ্ঠবীর্ধ্য এবং মন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞানাফি উপায় 
দ্বারা যত্ব করেন, তাহার আত্ম! সেই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে। 

বেদাস্তবিজ্ঞানস্থুনিশ্চিতার্ধাঃ 

বন্ন্যানযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধলত্বাঃ । 

তে ব্রন্মলোকেষু পরাম্তকালে 

পরামৃতাঃ পরিমুচ্যস্তি বর্কে | 
৩য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৬ শ্রুতি। 

বিশ্তদ্ধসত্ব ধধিগণ বেদাস্ত-বিজ্ঞান দ্বারা তদীয় প্রতিপাদ্য অর্থ নিশ্চয় করিয়া 

এবং সন্ন্যাসযোগ দ্বার! সংযত হইয়! অস্তকালে ব্র্ধলোকে পরম অমৃত লাভ 

করিয়া পরিযুক্ত হন। 
্যায়শান্্প্রণেতা মহধি গোঁতমের মত এই যে, চতুর্থ-আশ্রণী ব্রাহ্মণ 

ব্যতীত অন্ত কাহরিও অপবর্গলাভের অধিকার নাই। তাহ! তিনি এইন্ধপে 

প্রতিপন্ন করিয়াঁছেন। যথা ৃ 

পুর্বপক্ষধণক্লেশ প্ররত্যন্ুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ । 

্রা্দণ জন্মবশতঃ তিনটা খণগ্রত্ত হন। ব্রহ্বচার্য্যার্থে খবিদের, অপত্যার্থে 

পিভৃলোকের, এবং হক্ঞার্থে দেবতাদের | এই সকল খপ পরিশোধ করিলে 

পুণা তয়) সৃতরাং তৎফলভোগার্থে হ্বর্গাদিগমন ও পুনর্জন্ম হইয়া থাকে 

যুক্তি হয় না । ইহার উত্তরে তিনি বলেন-- 



১০৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 

পাত্রচয়াস্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাঁবঃ | 

্রাহ্মণের চতুর্থ অবস্থা যে সন্যাস, ধন্মীধর্ষের ফলাফলের অভাব হেতু তাহাই 
অপবর্গসাধক। 

ব্যাসতনয় শুকদেব সংসার-আশ্রম এবং সন্গ্যাস- আশ্রম এই উভয়কে 
তুলন। করিয়। এইরূপ বলিয়াছিলেন-__ 

মেরুনর্ষপয়োর্যদ বৎ স্ুর্যখদ্যোতয়োরিব | 

সরিৎনাগরয়োর্বদ্ যৎ তথ] ভিক্ষুগৃহন্থয়োঃ ॥ 
সুমেরুপর্বত সন্নিহিত সর্ষপ যাদৃশ দীপ্তিমান্, এবং ু্য্যসন্নিহিত খাদ্যোত 

যাদৃশ প্রভাবান্, ও সরিৎপতি সমুদ্রের সন্গিহিত সরিতাঁদি যদৃশ শোঁভমান, 
তাদৃশ ভিক্ষুকাশ্রমিগণসন্নিহিত গৃহিগণ প্রকাশ পান। 

গৃহস্থদিগের আশ্রমে অন্তান্ত সকল আশ্রমের লোককে আশ্রয় গ্রহণ 

করিতে হয়, এজন্য গৃহস্থ-আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, এই কথার উত্তরে তিনি বলেন-_ 

যদ] শুড্রে। ভবেদাত। প্রাতিগ্রাহী চ ব্রাহ্মণঃ | 

ন তত্র দানমাত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ শুদ্রো বিধীয়তে ॥ 
যোগোপনিষদ্। 

যে স্থলে শূদ্র দানকর্তা এবং ব্রাঙ্ষণ প্রতিগ্রহণকর্ত৷ হয়, সে স্থলে কি শৃক্র 

দানমাত্র কার্ধ্য দ্বার! দ্বিজবৎ ব! দ্বিজশ্রেষ্টপদারূঢ় হয়? অর্থাৎ তাহা যেমন 
কদাচ সম্ভবপর নহে, সেইব্পস*স্গৃহাশ্রমিগণ ন্যাসাশ্রমিগণের আশ্রয়ণীয় 
হইলেও কদাপি শ্লাঘনীয় নহে 

* ভগবান্ শিব ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন__ 
কুলাবধৃতস্তত্বজ্ঞে৷ জীবন্যুক্তো নরাকৃতিঃ। 
সাক্ষান্নারারণং মত্তা গৃহস্থস্তং প্রপুজয়েৎ | 

যতের্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ' সর্ধঘপাতকাৎ। 

তীর্ঘব্রততপোদানুসর্ধয়জ্ঞলং লভেৎ ॥ 
অশুচির্ধাতি গুচিতামন্পৃশ্ত; ম্পৃশ্যতামিয়াৎ। 
অভ্তক্ষ্যমপি ভক্গং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাজ্তঃ ॥ 



গমাাশন ১৪৭ 

ছানা! মস মুক্ত পুরুষদিগের বাতিক লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন-- 

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলম্বসহায়তণ | 

সমতা চৈবনর্বন্মির়েতন্যুক্ত্য লক্ষণম্ 
বংশখণ্ড, বৃক্ষপত্র, কাষ্ঠ বা! মৃত্তিকা নির্দিত সামান্ত পাত্র ব্যবহার, * বৃক্ষমূলে 
বাস, স্থূল জীর্ণ বা মলিন বসন পরিধান, একাকী অসহায়রূপে অবস্থিত 
এবং সর্কাত্র সমদৃষ্টি-এই কয়েকটা মুক্তের লক্ষণ । 

কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্ুরাঃ পুলিন্দাঃ যবনাঃ খশাঃ। 

শুধ্যস্তি যেষাং সংস্প্শাত্তান্বিন! কোহিন্ত মর্চয়েৎ ॥ 
ম, নি, তন্ত্র। 

যম লিখিয়াছেন-_ 

যাতীনাং দর্শনঞ্চৈব স্পর্শনং ভাষণং তথা | 

কুর্বাণং পুয়তে নিত্যং তন্মাৎ পশ্যেত নিত্যশঃ ॥ 
শ্মার্ত ধৃত যম বচন । আহ্বিকতত্ব ১ম যাঁমার্দ কৃত্য। 

* অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃণময়ং টবদলস্তথা । 

এতানি যতিপাত্রাণি মন্ুঃ স্বায়স্ত,বোহত্রবীৎ |  মন্ু ৬।৪৫। 
সন্ন্যাসী ব্যক্তি (ধাতুপ্রতিগ্রহ দূরে থাকুক) ধাতুনির্মিত পাত্রাদিও সঙ্গে 

রাখিবেন না। যথা 
“অতৈজসানি পাত্রাণি।” মন্থু ৬। ৫৩। 

যাহার ধাতু অথব! অন্ত কোনরূপ মূল্যবান্ পদার্থ নির্টিত জলপাতাদি 
সঙ্গে রাখিবার আবশ্তক বোধ হয় অথব! প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার সঙ্ন্যাস গ্রহণ 
অকর্তব্য। | 

কুম্ুকভট্ট, উপরের লিখিত এই গ্লোকের টাকায় নিঙ্নলিখিত (বম) বচনটা 
উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন) বথা-_ 

পন্থবর্ণরৌপ্যপাত্রেযু তাস্কাংস্যায়সেষু চ। 
দত্বা ভিক্ষাং ন ধর্শ্োহস্তি গৃহীত্বা নরকং ব্রজেৎ ॥ 

এই সকল লোকদিগের সম্বন্ধে মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন-_ 
অলিঙ্গী লিঙ্গিধিশেন যো, বৃত্তিযুপজীবতি। 
সলিঙ্গিনাং হয়ত্যেনস্তিরধ্যগযোনো ঢ জাঙ্কতে | 



98৮ মুক্তি এবং তাহার নাধম। 

কোন কোন মহাত্জা কোন প্রকার বস্ত নির্সিতি পাত্রই সঙ্গে রাখেন না। 
উদ্ধর অথব! হস্ত মাত্রই তাহাধিগের পাত্রের কার্ধ্য করে। তাঁহারা কখন 
তি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধাঁন কয়েন, কখন কৌপীন কন্থা্দি মলিন বসন 
পরিধান করিয়। থাকেন, আবার কখনও ব! দিগন্বরমূর্তি ধারণ করিয়! গ্রহের 
ন্যায় ভ্রমণ করিয়! বেড়ান।* তাহারা কোন প্রকার আশ্রম চিহ্ন ধারণ 
করেন না। 

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায় ধর্ম্মহেতুর্মহাত্বনঃ | 
শান্তস্য লমচিত্বস্য বিভুয়াদুত ব1 তাজেং ॥ 
অব্যজলিঙ্গে! ব্যক্তার্থো মনীবুযন্বত্ববালবৎ। 
কবিমুকবদাতানং স ছৃষ্ট্যা দরশয়ে,ণাম, ॥ 

| ভা, ৭১৩।৯-১০ । 

যে ব্যক্তি বথার্থ সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী নহে কিন্তু সন্নযাসী বা! ব্রহ্ষচাঁরীর 

চিহ্ন (যথ! রক্তবন্ত্রাদি) ধারণ করিয়া ভিক্ষা্দি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে, 

তাহাকে সেই পাপে বরক্ষচারীদিগের সমুদয় পাপ হরণ করত কুক্ুরাদি 

যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পরাঁশর লিখিয়াছেন-_ 

যতয়ে কাঞ্চনং দত্বা তাঝুলং ব্রন্মচারিণে। 

চৌরেভ্যোহপাভয়ং দত্বা দাতাপি নরকং ব্রজেৎ ॥ প, সং, ১1৫5 
বিনি সন্ন্যামীকে স্বর্ণ দান্,করেন, যিনি ত্রহ্ষচারীকে তাঘ্বুল দান করেন, 

যিনি চোরকে “অভয় দান কয়েন, তিনি দাত! হইলেও নিরয়গামী হইয়া 
থাকেন। ৃ ৃ 

* শ্রীমতাগবতের ৭ম ক্ষন্ধে, অয়োদশ অধ্যায়ে, অবধৃতের ইতিহাস 
কীর্তনচ্ছলে নারদ কর্তৃক যে সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে এই 
সমস্ত বিষয় পরিস্কৃতরূপে উক্ত হইয়াছে । - 

ব্যাসননন শুক ধে ভাঁবে পর্য্যটটন করিতেন ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে উন 
বিংশ অধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে ভাহার এইরপ বর্ণনা! আছে-_ 

তত্রাভবন্তগবান্ ব্যাসপুতো। যদৃচ্ছয় গামটমানোহনপেক্ষঃ | 
'অপক্ষ্যলিঙ্গে৷ নিজলাততুষ্টো বৃতণ্চ বালৈয়বধৃতবেশঃ ॥ 



ধরাাপ। ১৫৯ 

নারদ কহিলেন, যে যতি শান্ত এবং ধিনি সকল অবস্থাতেই পমচিত্, তিনি 
মহাত্মা! (পরমহংস)। আশ্রম আর কোন প্রকারেই তাহার ধর্ণাবৃদ্ধি করিতে. 
পারে না; অতএব তিনি ইচ্ছা হইলে আশ্রমচিহ ধারণ, ও ইচ্ছা! হইলে 
পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। তীহার কোন চিহুই প্রকাশিত থাকিবে ন!। 

কেবল আত্মানুসন্ধান তাহার প্রয়োজন স্পষ্ট জান! বাইবে। তিনি বুদ্ধিমান 
হইয়াও মনুষ্যদিগের নিকট আপনাকে উন্মত্ত ও বালকের ন্যায়, এবং 

পণ্ডিত হইয়াও মুকসদৃশ, প্রদর্শন করিবেন। 
মহারাজ ভর্তৃহরি এইরূপ বলিয়াছিলেন__ 

একাকী নিম্প্হঃ শান্তঃ পাণিপাত্রে। দিগন্বরঃ | 
কদ। শস্তে। ভবিষ্যামি কর্ম নির্মলনক্ষমঃ | 

বৈ, শ, ৫০। 

হেশস্তো! কবে আমি একাকী, ম্পৃহাশুন্য, সদ। শাস্তিযুক্ত, দিগন্বর 
হইয়া কর্মসমূহের নির্ঘ,লনে সমর্থ হইব, এবং হস্তদ্ব় আমার ভোজনপান্র 

স্বরূপ থাকিবেক ? 

সন্ন্যাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অসঞ্চয়ী হইবেন, যথা ভাগবতে একাদশ স্বদ্ধে 
অষ্টম অধ্যায়ে একাদশ গ্লোক-_ 

সায়স্তনং শ্বত্তনং ব1 সংগৃহীত ন ভিক্ষিতম.। 
পাণিপাত্রোদরগাত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী ॥ 

বিপ্রশাপগ্রস্তরাজা পরীক্ষিৎ যৎকালে খধিগণপরিবেষ্টিত হুইয়। গঙ্গা- 
তীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় ব্যামননন গুক (গাভীগণের ন্যায়) 
যদৃচ্ছাক্রমে তৃষণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইজেন। 
তাহার কোন আশ্রমেরই চিত ছিল ন1। ব্রদ্ধের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই 
নিরস্তর সন্তষ্ট ছিলেন। মনুষ্যগণ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তিনি সেই ( অবধূতের ) বেশ ধারণ করিয়াছিলেন । 

ক্ষিপ্ত ভাবিয়া বাণকের৷ তাহাকে বে্টন করিয়া আসিতেছিল। বাহিক 
আন্কৃতি দেখিয়া! তাহার অস্তনিহিত তেজঃ অনুমান করা যাইত ন1। 



০১৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন! 

ভিক্ষিত দ্রব্য সায়ংকাল বা কল্যের জন্য সংগ্রহ কিয়! রাঁধিবেন না । হস্ত- 
দাত্র বা উদরমাত্র পাত্র করিবেন । মক্ষিকার ন্যায় সংগ্রহ করিবেন না। 

সন্ন্যাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্যসঙ্গ বঙ্জিত হইয়া থাকিরেন। যথা দক্ষ 

বর্িয়াছেন_- 

একো ভিঙ্ুর্যখোক্তিস্ত ঘোঁ ভিগ্ষু মিখুনং স্তগ.। 
ত্রয়ে! গ্রামঃ সমাখ্যাত উদ্দস্ত নগরায়তে ॥ 

নগরং হি নকর্তব্যং গ্রামে! বা মিখুনৎ তথা | 

এতভ্রয়স্ত কুর্বাণঃ ন ধর্্মাচ্চর্বতে যতিঃ | 
রাজবার্তাদি তেষাস্ত ভিক্ষাবার্তা পরস্পরম্ ॥ 

ন্নেহপৈশুন্মাৎসর্য্যং সরিকর্ধার সংশয়ঃ | 
লাভপুজানিমিতং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যানংগ্রহঃ ॥% 

দক্ষ) ৭৩৬---৩৯। 

এক নন্গ্যার্সীই সন্গাঁসী, ছুই হইলে সন্ন্যারসী-মিথুন বলা যায়, তিন হইলে 
সন্ন্যাসী-গ্রাম এবং তাহার অধিক হইলে সন্ন্যাসী-নগর কহ! যায়। 

সন্ন্যাসীর! কোন প্রকারে নগর গ্রাম কি মিথুন করিবেন না। এই তিনের 

অগ্ভতর করিয়াই সন্্যাসী স্বধন্মর্রষ্ট হন । ্ 
গ্রাম, নগর বাঁ মিখুর্ণ হইলে পরস্পর রাজার কথা, ভিক্ষার কথা হইবে, এবং 
একত্র বাসে স্সেহ” পৈশ্তন্য ও মাতসর্ধ্য জন্মিবে, হইীতে সন্দেহ নাই। 
এতত্ব্যতীত একত্র বাসে লাত ও সম্মানের নিমিত্ত শাস্্রব্যাখ্যা ও প্লিষ্যসংগ্রহা- 

দিতেও প্রবৃত্তি হয়। 

* নাঁয়দর্বষি যুধিঠিরকে" কহিয়াছিলেন-- 

ন গিফ্যানস্থবধীত গ্রস্থাক্লৈবাভ্যটসেৎ বহূন্। 

নবাখ্যামুপধুজীত নারস্তানারভেৎ ক্কচিৎ ॥ ভা,9১৩৮। 

সন্গার্সী।ব্যক্তি- কাহাকেও প্রলৌতন' বা বল'ঘারা: শিধ্য করিবেন না; 

অনেক গ্র্থ'অন্যার্স করিবে না? পীস্রব্যাখ্যা! করিবেন না) এবং কোথা ও 

অঠাদদি'্থাপম করিঙবন না। 
". ধেসফপ-সগীসী আপনার্দিগকে জানী-ও সাধক বলিয়া লোকেরনিকট 



বম্লাস। * ১৬% 

জানায়, অথচ গৃহস্থ-আশ্রম স্থলভ স্খভোগে আসক্ত থাকিয়া আপনাধিগে র 
ভয় দিক ন& করে, এবং অন্ত সকলকেও ভ্রমের পথ প্রদর্শন করে; ভগবান্ 

শিব তাহাদিগকে কর্মত্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট এবং সাধুজন পরিত্যজ্য অভি হীন 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ তাহার! সমাজেরও কোন কার্ধ্য 

করে না এবং পরমেশ্বরের সাধনাতেও জীবন অর্পণ করে না বরং জগতের 

অনিষ্টসাধনই করে। যথা-_ 
ধনাহাঁরার্জনে যুক্তা দাঁন্তিকা বেশ ধারিণঃ | 
মস্তি জ্ঞ।নিবললোকে ভ্রাময়স্তি জনানপি ॥ ৭৬। 

সাংসারিক সুখাঁসক্তং ব্রহ্ধজ্ঞোন্নীতি বাদিনম্। 

কর্ম ব্রহ্গোভয় ভ্রষ্টং তং তাজেদস্তযজং যথা ॥ ৭৭। 

গৃহারণ্য সমালোঁকে গতব্রীড়া দীগন্বরাঃ 

চরস্তি গদ্ধভাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবস্তিকিং ॥ ৭৮। 

মৃদ্তম্মআক্ষণান্দেকি মুক্তা£স্র্যদি মানবাঃ। 

মুন্ত্ম বাসিনে। গ্রাম্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবস্তিহি ॥ ৭৯। 

তণপর্ণোদকহারাঃ সততং বনবাসিনঃ। 

হরিণাদি মুগাদেবি যোগিনস্তে ভবস্তি কিং ॥ ৮০। 

পারাঁবতাঃ শিলাহারাঁঃ পরমেশ্বরি চাতকাঃ। 

নু পিবস্তি মহী তোয়ং যোগিনস্তে ভবস্তি কিং ॥ ৮১1 

শীত বাতাতপ সহ। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সমাঃ প্রিয়ে । 

তিষ্টস্তি শৃকরাদ্যাশ্চ যোগিনন্তে তবন্তি কিং ॥ ৮২। 
আজন্ম মরণাস্তং হি গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতাঃ | 

মতুঁক মৎস্য নক্রাদ্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবন্তি হি ॥ ৮৩। 

বদস্তি হদয়ানন্দং পঠস্তি শুকশীরিকাঃ। 

জনানাং পুরতে। দেবি বিবুধান্তে ভবস্তি কিং ॥ ৮৪1 

তম্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকরঞ্জন কারণং। 

মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি 1 ৮৫। 

কুলার্ণব তন্ত্র ৫ম খণ্ড ১ম উল্লস ।-- 
২১ 



গৃহস্থাশ্রম ও নিকাম কর্মসাধন । 

রহ্মনিষ্ঠে। গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রন্জ্ঞান পরায়ণঃ। 

যদ্যৎ বর্ম প্রকুব্ীত তদ্ব্রন্মনি সমর্পয়েৎ ॥ 
ম, নি, তত্ব, ৮। ২৩। 

গৃহস্থ ব্যক্তি পরক্রঙ্গপরারণ হইয়া সর্বদা ব্রহ্মজ্ঞানলাতের জন্য মন 
করিবেন, এবং যে কোন কার্য সম্পাদন করিবেন তাহার ফল পরত্রহ্ষে 

অর্পণ করিষেন। 

গৃহ হইতে নিষ্ধীস্ত হইয়] বৃক্ষমূল আশ্রয় না করিলে যে ধর্মসাধন 
হয় না, একপ নহে । সংসারের মধো অবস্থিত থাঁকিয় সুন্দরর্ূপে নিফাম 

কর্ম সাধন কর! যায়। অধিক কি, অন্ততঃ কিছু কালের জন্গও নিষ্াম- 

ভাবে কর্তব্য পালন না করিলে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবার সম্যক অধিকার 

মন্য্যের জন্মে না1* সংসার বা সমাজ হইতে ধর সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্ত 

* ধাহারা অন্ততঃ কিছুকলও ঈশ্বরোদেশে নিষাম কর্শের অনুষ্ঠান না 

করেন তীহারা অন্তরূপে বহুচেষ্টা করিলেও বিশুদ্ধ ব্রহ্গজ্ঞানলাভে কৃতকার্য্য 

হন না। নিষ্ষাম কর্শের অনুষ্ঠান না করিলে সাধকের আদৌ চিত্তুদ্ধি 
জন্মে না। অতএব সাঁধকমাত্রেই বর্্মত্যাগের জন্য ব্যাকুল ন1 হইয়। নিষ্কাম 
কর্মের অনুষ্ঠানে আপন!দিগকেন্নিয়োগ করিতে সবিশেষ যতুবান্ হইবেন। 

যদি এজীবনে কর্দত্যাগ ন] হয়, তাহা হইলেও তীহারা ব্যাকুল হইবেন না। 
যথা, বশিষ্ঠদেব রামচন্ত্রকে বলিক্াছিলেন__ 

ধাথাশাস্ত্রং বিহরতাং ত্বর1 কার্ধ্য। ন সিদ্ধিযু। 

চিরকালপরিপক্ক! সিদ্ধিঃ পুষ্টফল ভবেৎ ॥ 

যথাশাস্ত্র কার্য কর, সিদ্ধিলাঁভের জন্ত ব্যাকুল হইও না; কারণ সিদ্ধি বছ- 

কালে পরিপক্ক হইয়। যথাসময়ে পুষ্ট ফল প্রদান করে। 
* “যেরূপ প্রদীপ অন্ধকার নাশ করিবার সময় অন্যকে অপেক্ষা করে না, 

তদ্রপ যদিও আত্মাতনজ্ঞান ফলদানকালে কর্মাকে অপেক্ষা না করে, তথাপি 

অপ যেমন লাঙ্গলবহনে অনপেক্ষিত হইলে রথধহনে অপেক্ষিত হয়, তন্ুপ 
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নহে, ধর্দ্দাবহ পরমেশ্বর গ্বয়ং সংসারাশ্রমের মূলে অবস্থিত আছেন, এবং 

ইহ! সেই মহানেরই রাজ্য । প্রক্কৃত বর্তব্যপরায়ণ সাধকের পক্ষে সংসারের 
প্রত্যেক কার্য্যই ঈশ্বরের কার্ধ্য। তিনি আহার করেন ঈশখরের জন্য, * 

ব্রহ্মতত্বজ্ঞান ফলদানকালে কর্ানপেক্ষ হইলেও উৎপত্তিকালে কর্বকে 
অপেক্ষা করে ।” “ইতি বেদাস্তসায়ের অধিকরণ-মালার ৩য় অধ্যায়ে, ৪র্থ 

পাদে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধিকরণ। 

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন-- 

জ্ঞানং তন্ববিচারেণ নিফামেনাপি কর্ধণা | 

জায়তে ক্ষীণতমসাঁং বিছুষাঁং নিদ্ধলাত্মনীম্। ম, নি, ১৪। ১১২। 

ক্ীণতম নির্্শলাত্মা ব্যক্তিগণ ব্রন্মতন্বের বিচার এবং নিষ্ষাম কর্মের অনুষ্টান, 
এই উভরয়ের দ্বার! ক্রমে ব্রঙ্গজ্ঞান লাভে কৃতকার্য হন। 

খষিগ্রবর অগন্ত্য কহিয়াছিলেন-__ 

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। 
তখৈব জ্ঞানকর্খ্ীভ্যাং জায়তে পরমং পদ্ম, ॥ 
কেবলাৎ কর্মণে। জ্ঞানান্নহি মোক্ষোহভিজায়তে । 
কিন্তুতাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনস্তুভয়ং বিছুঃ ॥ 

যো, বা, বৈ, প্রকরণ ৭।৮ ক্লক 

হেস্ুৃতীক্ষ ! যেরূপ পক্ষীগণ উভয় পক্ষদ্বারা আকাঁশপথে বিচরণ করিয়! 
থাকে, সেইরূপ জীবগণ জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া প্রমে 

ভগবানের পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব কেবলমাত্র জানসাধন 
বা কর্মসাধন দ্বার মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তুজ্ঞন ও কর্ম এই উভয়কেই 

মুক্তির সাধন রূপে জানিবে। 

* সাধক মাত্রেই দ্রধ্যের আশ্বাদ বিচার ন1 করিয়া কেবল মাত্র প্রাঁণ- 

রক্ষার্থে ভোজন করিয়া থাকেন । কর্তব্যপরায়ণ সাধকগণ জানেন যে পর- 

মেশ্বরের এরূপ ইচ্ছ। নয় যে আমর! অকারণ ইচ্ছা ব| চেষ্টা করিয়] দেহ 
পরিত্যাগ করি। স্থুতরাং আহারকালেও তীহারা মনে করেন ষে তদ্দাযা 

তাহারণ প্রভু পরমেশ্বরেরই কার্ধ্য করিতেছেন । আর যাহারা অপেক্ষাকৃত 

সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, ফাহাদের বর্ম সকল ক্রমে 



১৬৪ .. মুক্তি এবং তাহার লাধন। 

ত্যাগ হইয়া! আসিয়াছে, ধাহার! কর্তব্য বুদ্ধির বশীভূত হইয়া আর কোন 

কার্ধয করিতে পারেন না, তীহাঁর। ষদিও ঈশ্বরের কার্ধ্য করিতেছি ভাবিয়ঃ 

'আহার গ্রহণ না করুন, তথাপি স্বতন্ত্রভাবে) তাহারাও দ্রব্যের আত্বাদ বিচার 

করিয়া! আর আহার করেন না । অতএব যে কোন শ্রেণীস্থ সাধক হউন ন! 

কেন, সাধক মাত্রেই দ্রব্যের আস্বাদ বিচার করত আহার করেন না। এ 

সম্বন্ধে দেবধি নারদ গালবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন ; যথা, “বৎস! বিঘ- 

সাশী ব্যক্তিরা দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া! কেবল উদ্দর পুরণার্থ ভোজন 
করিয়! থাকেন, সুতয়াং তাহাদিগকে ভোগবিষয়ে লিপ্ত হইতে হয না । আর 

খাহাঁরা ভ্রষ্যের রস পরীক্ষা করিয়া! আঁহার করে, তাহাদিগকে কর্মপাঁশে বদ্ধ 

হইতে হয় (৮ ম) ভা, শ1, পর্ব, ২৮৮ অধ্যায় । 

প্রহলাদকে কোন সিদ্ধপুরুষ কহিয়াঁছিলেন ;-- 

পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিলেও ষে পর্ধ্যস্ত' রসন1 জয় ন1 করেন, সে 

পর্য্যস্ত জিতেক্দ্রিয় হইতে পারেন না; কিন্ত রসনাকে জয় করিতে পারিলে 

সকল ইন্্রিযকেই জয় করা হইল জানিবেন। যথা__ভাঁ, ১১1৮২১ শ্লোক-- 

“তাবজ্জিতেন্ত্িয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্্িয়ঃ পুমান্। 
ন জয়েদ্রসনাঁং যাবৎ জিতং সর্ধং জিতে রসে ॥» 

ভগবান্ শ্রীধরস্বামী লিখেন--অতো৷ রসাঁপক্তিং পরিত্যজ্য ওষধবৎ 

ছুপ্লীতেতি প্রাণবৃত্তৈৰ সংতুষ্যেদ্িতি। 
বশিষ্ঠদেব রামচন্জ্রকে কহিয়াছিলেন-_ 

“নিম্ব আর প্রতিবিষ! অর্থাৎ শুষ্ক শিশ্বীত্বকৃ, ক্ষীর, জল এবং অনাদি 
সর্ধত্র অমক্তবুদ্ধি যে ব্যক্তি সমান আস্বাদন করেন, সেই ব্যক্তিই তত্বজ্ঞ 
দানিবে” | ষথ। 

নিশ্বপ্রতিবিষাঁকন্বক্ষীরেষু সলিলেহন্ধসি। 

অসক্তবুদ্ধিস্তত্বজ্ঞে! ভবত্যাস্বাদনে চ যঃ॥ যো, বা, উপ, প্রাকয়ণ। 

কবিরঞজন রামপ্রলাদ সেন বলিয়াছেন-- 

“বায়নে প্রণাম জ্ঞান, নিত্রায় কর মাকে ধান, 

আহার কর, মনে কর, আহতি দেই শ্যাম! মারে |” 



গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্দনাধন । ১৬৬ 

স্্রীসঙ্গ করেন ঈশ্বরের জন্য, * সামাজিক ও রাজনৈতিক: কথাবার্তা 

কহেন ঈশ্বরের জন্য; + অধিক কি, অর্থোপার্জনের নিমিত্ত তিনি 

* কর্তব্যপরায়ণ সাধক ইঞন্জিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রীসঙ্গ না 

করিয়! কেবলমাত্র ঈশ্বরের জীবআোত রক্ষ1 করিবার জন্য জ্ীসঙ্গ করিবেন । 

এইজন্য শাস্্রকারগণ ধার্মিক গৃহস্থগণকে খতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে 
সত্ীসঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; যথা দেবর্ধি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়া- 
ছিলেন__ 

এতৎ সর্ধং গৃহস্থস্য সমায়াতং যতেরপি। 

গুরুবৃত্তিবিকল্পেন গৃহস্থস্যতুগামিনঃ ॥ ভা, ৭1১২1১১। 

ব্রহ্ষচারীর যে সকল কর্তব্য কর্ম উল্লেখ করিলাম, এইগুললি গৃহস্থ এবং 
যতিরও কর্তব্য বলির! কথিত হইয়া থাকে। তবে গৃহস্থকে খতুকালে 
ভার্ধ্যাগমন করিতে হয়; অতএব তাহাকে ব্রহ্গচরধ্যবৃত্তি একবার অবলম্বন 

আবার পরিত্যাগ করিতে হয়। 

শান্ত্রমধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে, বাছল্যভয়ে অধিক উল্লেখ করি- 

লাম না। সেণ্টণপল” ও অবিকল এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন ; যথা-_ 
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টা), ][, 00]াবেণানা ঠতও, ঘা 29. 

'+ সাধক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করেন তাহার 
কারণ এই £-_- ঈশ্বরের এইরূপ নিয়ম যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার আপনার 

গৃহকার্ধযের ন্যায়রশনজ জাতি ও জন্মভূমির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 

-পাইবেন। অন্যথা সে জাতি বা সে দেশ চিরদিন কখনই কল্যাণের পথে 
থাকিতে পারিবে না। বিশেষতঃ যে সকল জাতি আমাদের ন্যায় হীনা- 

বস্থাপন্ন হইয়াছে 'াহাদিগের উচিত ষে অন্য সাংসারির কার্য্যের কথঞ্চিৎ 
ক্ষতি করিয়াও সমাজ এবং রাঁজমীতি সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস 

পান। অধিক কি, নিষ্ষাঁমকর্মপরায়ণ সাধক মাত্রেরই কর্তব্য এই জরে, 
তাহারা জগতের প্রত্যেক কল্যাণকর কার্য্যকেই তাহাদের নিজের (অর্থাৎ প্র 
পুরমেশ্বরের ) কার্য রূপে বিবেচন। করিরা প্রাণপণে তত্সাঁধনে যত্ববান হন । 



১৯  ুক্তি এবং তাছার সাধন । 

যে.গুরু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন তাহাও তাহার সেই আরাধ্য দেবতা 
পরমেশ্বরের জন্ত । যেকা্য ঈশ্বরের নহে (অর্থাৎ তাহার নিজের কর্তবা 
যুদ্ধি তাহাকে যে কার্ধযযসম্পাদমের জন্ত অনুমতি প্রদান না! করে,) অতি 

সামান্ত কার্য হইলেও তিনি তাহা প্রাাস্তে সম্পাদ্দন করেন না, (করিতে 
পারেনও না )। * কারণ, সাধক মাত্রেরই নিজের জন্ট করিবার আর 

কিছুই থাকে ন1, (যতক্ষণ পর্যযস্ত সাধকের নিজের জন্ত কিছু করিবার থাকে 

ততক্ষণ পর্ধ্স্ত তিনি প্রত সাঁধকশ্রেণীভূত্ক হইতে পারেন না।) অধিক 

কি, সাধক যখন আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ মন সমস্ত সমর্পণ করত 

চিরদিনের জন্ত তাহার ক্রীতদাসপদে নিযুক্ত হন, তখন তিনি আপনিই 
আর আপনার থাকেন ন1। আুতরাং এই" অবস্থায় স্ত্রীপুত্রাদির সহিত 

তাহার নিজের যে পুরাতন সম্বন্ধ তাহা আর না থাকিয়া! তৎপরিবর্তে পর- 

মেশ্বরের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সহিত তাহার অপর একটা নৃদ্তনতর সন্বন্ধ 

রচিত হয়। এই অবস্থায় সাধক যেন একটা নৃতনতর আশ্রমে আসিয়া 
প্রবিষ্ট হন। যদ্যপি থিজশব্ধ কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা! কর্তব্য হয়, তবে 

এই অবস্থাপর মাধকের পক্ষেই তাহ। অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই 
অবস্থায় সাধক কর্তব্য মাঁত্রকেই ঈশ্বরের সাক্ষৎ আদেশরূপে দর্শন করিয়। 

থাকেন। স্থতরাং বর্তবামাত্রেই তখন তাহার সাধন হইর। উঠে। অধিক 

কি, বর্তবাসম্পাদনের জন্ত যদ্যপি তখন তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে 

তিনি আপনাকে পরমসৌভাগযুবান্ বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, 
সাধক এই অবস্থায় সর্বদা সতর্ক থাকিবেন যেন কর্তব্য-শাধন আোতে 

ভাসির়া শেষে ঈশ্বর হইতে দূরে গমন না করেন । তাহা হইলে তাহার জীবন 

* সাঁধকমাত্রেই (স্বীয় পতনসময় ব্যতীত) বৃথাকার্য্যে কখনই সমক্ন 
যাপন করিতে পারেন না। তাহারা যখন যে-কোন কার্য করেন, উপা- 

গনার ভাবেই করিয়া থাকেন । সাধনের ভাব ধাহাঁরিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত 
মাত্র হইয়াছে, তাহাদিগের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরপগোদ্বামী তীহীর ভক্ভিরসা- 

 ম্ৃতসিম্ধু-নামক গ্র্থে এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা, 

জ্াস্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্ষিমনশূন্ততা,। 
শ্মাশাবন্ধঃ সমুতকঠা! নামগানে সদা কচিঃ ॥ ইত্যাদি 
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ক্রমে শুষ্ক ও নীরল হইয়া! দীড়াইবে, এবং ধর্শজীবনে তিনি একপ্রকার 
মৃততুল্য হইবেন । জ্ঞানী সাধক এই আশঙ্কা-নিবারণার্থে উপাসনা ও 

কর্তব্যসাধন এই ছুইটাকে সমভাবে রক্ষা, ক্করিবার জন্য সর্বদ গ্রাণগত্ত 
ষত্ব করিবেন । 

বশিষ্ঠদেৰ রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন-_ 

অন্তঃ নংত্যক্ত সর্বাশে। বীতরাগো। বিবামনঃ । 

বহিঃ নর্ধসমাচারে! লোকে বিহর রাঘব ॥ 
অন্ত বৈরাগ্যমাদায় বহিরাশোন্মথঃ স্থিতঃ | 
বহিস্তপ্োহম্তরঃ শীতো। লোকে বিহর রাঘব ॥ 

বহিব্বাপার সংরস্তে! হৃদি সংকল্প বজ্জিতিঃ| 

কর্তা বহিরকর্তাস্তরেবং বিহর রাঘব ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 

ছেরাঘব! মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আশা, অনুরাগ ও বাসনাতাযাগী 

হইর1 বাহিরে বাসন। বিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সংসারের কার্ধ্য সমুদয় নির্বাহ 
কর। অন্তরে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়। বাহিরে আশাস্থিত হইয়া এবং অন্তরে 

শীতল থাকিয়া! বাহিরে সংতপ্ত ন্যায় হইয়া লোকে বিহার কর। অস্তরে 

সকল প্রকার সংকল্প বর্জিত হইয়া! এবং অকর্তা ন্যার থাকিয়! বাহিরে কর্তার 
ন্যায় কশ্শিষ্ঠ হইয়া সংসার কার্ধ্য সমুদয় সম্পন্ন কর। (অর্থাৎ কর্ম পরি- 

ত্যাগও করিগওনা, এবং কর্ধের প্রতি চিত্ত অর্পন করিয়! তাঁহার সফল 
বিফলতায় হর্ষ কিঘাদ যুক্তও হইওন1। চিত্ত ঈশ্বরে স্থির রাখিয়। তাহার 
কার্ধ্য বোধে খ্যাবতীয় সংসার কার্ধ্য নির্ধাহ কর। তোমার নিজ 

স্ত্রী পুক্রাদি পালনকেও তোমার নিজ কার্য্য জ্ঞান করিয়া আত্মার বদ্ধ 

ভাব (অহংভাব ) আমিও না। ঈশ্বরের কার্য্য বোধে সকল কার্য্য করিতে 

থাক।)---. 

গৃহী সাধক এইরূপে নিষ্কামতাঁবে কর্তব্য কর্ম সাধন করিয়া পরমেস্বত্রের 
প্রসন্নতা লাভ করিবেন । তিনি প্রাণপণে কার্য করিবেন বটে, কিন্ত কদাপি 

ভার ফল প্রত্যাণী হইবেন না! যথা, 



১১৮ ৃঁ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

শ্রীকৎ অর্জুনকে কহিয্নাছিলেন,-- 

কর্্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেঘু কদাচন। 
মা কর্ম্মকলহেতুভূম। তে সঙ্গোহস্ুকর্্দণি। 

গী, ২৪৩। 
তোমার কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিন্ত 

ফল প্রত্যাশ। করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কর্ধের ফলকাঁমনাঁয় যেন 
তোমার প্রবৃত্তি না জন্মে, এবং অকণ্ম করিতেও যেন তোমার আসক্তি 

না হয়। 

নিষ্ষামধর্্পরায়ণ গৃহস্থ সাধকগণ সন্ন্যাসধন্্ীবলম্বী উচ্চশ্রেণীস্থ সাধক- 
গণের ষথোচিত সের! পরিচর্যা করিবেন । যথা, 

দেবর্ষি নারদ যুধিঠিরকে কহিয়াছিলেন,_- 

গৃহেঘবস্থিতে। রাঁজন্ ক্রিয়াঃ কুর্বনূ যখোঁচিতাঃ। 

বাস্ুদেবার্পণং সাক্ষাদুপানীত মহামুনীন্ ॥ 
ভা, ৭।১৪।১। 

রাজন্! গৃহবাসী ব্যক্তি সাক্ষাৎ বাস্মদেবে সমর্পণপূর্বক যথোচিত 

কর্তব্যকন্্ সম্পাদন করিবেন $ * এবং উচ্চশ্রেণীস্থ সাধক (অর্থাৎ জীবনুক্ত ) 

সন্ন্যাসিগণের যথাযোগ্য পূজ। করিবেন | ভগবান্ শিব এ বিষয়ে যাহা বলি- 

য্াছেন তাহা সন্ন্যাস-নামক প্রস্তাবে একপ্রকার বলা হইয়াছে। 
পরা কস আপ ও পপ পপ ০০ সস আইস শপ চপ বা পপর পপ ৯২ 

্ গৃহী ব্যক্তির পক্ষে কার্ধাপ্ররিত্যাগ কখন সম্ভবপর নহে, সৃতরাং সে 

অবস্থায় সাধক কদাচ কার্য পরিত্যাগ করিবেন না। শাস্্কারগণও 

তাহাদিগকে ( গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিদিগকে ) কার্য পরিজ্যাগের ব্যবস্থা দেন 

নাই। যথ!, নারদখবি যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন ;-- 

গৃহস্থস্য ক্রিরাত্যাগে। ব্রতত্যাগো। বটোরপি। 

তপস্থিনে! গ্রামসেরা ভিক্ষোরিক্দ্রিয়লোলতা ॥ 

আশ্রমাপনদ। হ্যেতে খলাশ্রমবিড়ম্বকাঃ। 
দেবমারাবিসূঢ়াংভ্তানুপেক্ষেতান্কম্পয়া ॥ ভা, ৭। ১৫1 ৩৮৩৯ 

গৃহস্ছথের ক্রিয়াত্যাগ, ত্রহ্মচাঁরীর ব্রতপরিত্যাগ, তপস্বীর গ্রামে বাস, এবং 

 সন্গ্যাসীর ইন্জ্রিয়চাপল্য ; এই সকল আশ্রমের বিড়ম্বনা! । এতাদৃশ ব্যক্কি 



গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্দসাধন | ১৬৯ 

গৃহস্থ ব্যক্তি সাংসারিক কার্যসমুহের এপ্রকাঁর বন্দোবস্ত করিয়। রাখিবেন 
ঘেন সর্বদা তাহাকে সেই বিষয়ে বান্ত হইতে না হয়। বিশেষতঃ প্রত্যেক 
ব্যক্ষির কর্তব্য এই যে, সংসারকার্ষ্যে ব্যাপৃত হইবার পূর্বেই তাহার! ধর 
সাধন করেন। কারণ, সংসারকার্ষে ব্যাপৃত হইরা পড়িলে তাহার পর 

তনরূপে সাধন আরস্ত করা বড় "কঠিন ব্যাপার। এবিষয়ে ভগবান্ 
প্রকুঞ্ণ উদ্ধবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন $-_ 

তথাপি নঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ে? 
গুণেসু মায়ারচিতেবু তাবৎ । 

মন্ডক্তিযোগেন দ্ড়েন যাব" 

দ্রজে। নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ ॥ 

বথাময়োহসাধুচিকিৎনিতে। নৃণাং 
পুনঃ পুনঃ অংতুদতি প্ররোহান্। 

এবং মনোহপক্ক বষায়কন্ম 

কুযোশিনং বিধাতি অর্বনঙ্গম ॥ 
ভ!, ১১1২৮ । ২৭-২৮। 

তথাপি, যতদিন মদীয় দৃটভক্তিযোগ দ্বারা মনোঁরঞুন রাগ নিরস্ত না হয়, 
ততদিন মাক়ারচিত গুণগণের (অর্থাৎ বিষয়সমূহের ) সঙ্গ পরিত্যাগ করা 

কূর্তব্য। | 

যেমন খনুষ্যদিগের রোগ সমাকৃরূপে চিকিৎসিত ন। হইলে তাহাদিগকে 
পুনঃ পুনঃ যাতন্থা দেয়, সেইরূপ রাগ ও রাগমূলক কর্ম সকল দগ্ধ ন! 
হওয়ায় যাহার পুত্রাদি সমুদয়ের প্রতি আসক্ত, তাহাদিগের মন সেই 
সকল কুযোগীদ্িগকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করে । 

সকল আশ্রমীর মধ্যে অপকৃষ্ট। দৈবী মায়ায় ইহাদিগের মোহ উপস্থিত 

হইয়াছে; অতএব দদ্বা করিয়া ইহাদ্দিগকে উপেক্ষা করা! উচিত। 
ভগবান্ শিব বলিয়'ছেন-- 

সমাপ্যান্কিককম্শীণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্্ম বা। 
গৃহস্থোনিরতং কুর্য্যানৈব ভিষ্ঠেম্সিরুদ্যমঃ ॥ 

ম,নি, তন্ত্র৮।৯২। 
৮৬ 



১৭০ মুক্তি এবং তাহার সাধ | 

সাধক নিফাম ও নিঃসঙ্গভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন, কোন বস্তু 
ব৷ ব্যক্তির প্রতি আসক্তচিত্ত হইবেন না। বেশবিন্তাসাদ্দিতেও অতিরিক্ত 

সত্বশীল হইবেন না * আবশ্তক হইলে সময়ে সময়ে অন্ান্থ ত্রহ্মপরায়ণ 
সাধু গৃহস্থগণের সহিত একত্রিত হইবেন। ইহাদের সহিত একত্রিত 

হওন দ্বারা তিনি সময়ে সময়ে বিশেষ ধর্্মবল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । 1 
সস 

* নিজ্্রালস্যং দেহযত্বং কেশবিষ্তাসমেব চ। 

আনক্তিমশনে বন্ত্রে নাতিরিক্তং সমাঁচরেৎ ॥ ম, নি, তন্ব ৮। ৫১। 

1 বর্তমান সমব়ে যেরূপ আমাদিগের দেশের গৃহস্থ ত্রঙ্গোপাসক এবং 

হরিভক্ত সম্প্রদায়িগণ প্রতি সপ্তাহে তাহাদের নিজ নিজ সাধারণ উপাসনা- 

স্থানে সকলে একত্রিত হন, পুর্বকালেও সেইরূপ পরত্রহ্ষোপাসকগণ এবং 
শক্তিসাধকবৃন্দ সময়ে সময়ে সকলে একত্রিত হইয়া! (ঠিক বর্তমান সময়ের 
হ্যা না হউক কথঞ্চিৎ অন্যভাবে ) চক্র করিয়া বসিতেন । এবং বর্তমান 

জময়েক্ ন্যায় তাহাদিগের মধ্যেও একজন প্রধান আলন গ্রহণ করিয়া 

পচক্রেশ্বর'” (অর্থাৎ আচার্য ) হইয়া বসিতেন। শক্তিসাধকগণের যে চক্র 

হুইত তাহার নাম “ভৈরবীচক্র 1” তথায় সাধকগণ ঘটস্থাপন করত বাহ্য 

পুজার অনুষ্ঠান করিতেন। পরত্রহ্গোপাসকগণ যে চক্র করিতেন তাহার নাম 
“তত্বচক্র+ বা! “দিব্যচক্র” । এখানে ঘটস্থাপনাদি কোনরূপ বাহ্য পূজার 

অনুষ্ঠান হইত ন। কিন্ত এই উ্তয় চক্রেই সাধকগণ একত্রে পান ভোজ- 

দি করিতেন । তবচক্র সম্বন্ধে তগবান্ শিব যেরূপ লিখিয়াছেন তাহ! 

সপে উদ্ধত করিয়। দিতেছি ) 
তন্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচত্রং তছুচ্যতে । 

নাত্রাধিকারঃ সর্কেষাং ব্রহ্গজ্ঞান্ সাধকান্ বিন ॥ 

পরবঙ্গোপাসকা যে ব্রন্গজ্ঞ! ্হ্মতৎপরাঃ | 

শুদ্ধাস্তঃকরণাঃ শাস্তাঃ সর্ধপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥ 

নির্বিকার? নির্বিকল্প! দয়াশল। দৃঢ় ব্রতাঃ। 

সত্যসঙ্কল্পক। ত্রাঙ্গাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ 

ন ঘটস্থাপনাত্রাস্তি ন বাছুল্যেন পুজনম্। 

সর্বত্র ধন্মভাবেন সাধয়েৎ তত্বসাধনম্ ॥ 



গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম বর্শবাধন । ১৭১ 

গৃহস্থ সাধক অধিকারিবিশেষে ব্রহ্মজাঁন উপদেশ করাঁকে পরমধর্্ণ বলিয়া 

জানিবেন। * বেদে কহেন, যে ব্রহ্নিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তি বেদাধ্যয়নপূর্বক পুত্র ও 

্হ্ধমন্ত্রী ব্রন্মনিষ্ঠো ভবেচ্চক্রেশ্বরঃ প্রিয়ে। 
বরহ্মজ্ঞৈঃ সাঁধকৈঃ সার্দং তত্বচক্রং সমারভেৎ ॥ 
রম্যে জুনির্মলে দেশে সাধকানাং সুখাবহে। 

বিচিত্রাসনমানীয় কন্পয়েদ্বিমলাসনম্ ॥ 

ত্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জয়েৎ । 
ন দেশকাঁলনিয়মে! ন পাত্রনিয়মন্তথা ॥ 

যে কুর্ধন্তি নর। মুঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ। 

কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ 

অতঃ সর্বপ্রযত্বেন ব্রঙ্গক্ৈঃ সাধকত্তমৈঃ। 

তত্বচক্রমনুষ্টেয়ং ধর্মমকামার্থমুক্তয়ে ॥ ম, নি, তন্ত্র ৮ম উল্লাস। 
* সর্বকেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে। 

বাধ্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাং ॥ মন্নু 81২৩৩। 

জলদান, অন্নদান, ধেনুদান, ভূমিদান, বস্ত্রদান, তিলদান, স্বর্ণদান, 

গ্বতদান, এই সকল দান অপেক্ষ। ব্রন্মদানই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ। 

সর্ধধর্ম্মময়ং ব্রহ্গ প্রদানেভ্যোহধিকং যতঃ। 

তদ্দদৎ সমবাপ্পোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতম্ ॥ 
যাজবন্ধ্য ১১২১। 

যে হেতু ্রহ্ধই সকল ধর্মের আঁকর এবং সকল দানীয় বস্তুর মধ্যে শে্তম 

দানীয় বস্ত, এ কান্ষণ যে ব্যক্তি উপদেশাদি দ্বারা লোক সকলকে ত্রঙ্গবন্ত দান 

করেন, তাহার অক্ষর ত্রন্লোক লাভ হয়; সে অবস্থা হইতে তাহাকে আর 

কখনও বিচ্যুত হইতে হয় ন!। 
য ইয়ং পরমং গুহ্যং মপ্তক্তেঘভি ধাসাতি | 

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃতী মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ শী, ১৮৬৮। 

যে ব্যক্তি অতিশয় গোপনীয় এই জ্ঞানশান্ত্র আমার ভক্তগণকে উপদেশ 

করিবেন, এবং তদ্দারা আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ 

আমাকেই পাইবেন। 



১৭২: মুক্তি এবং তাহার পাঁধন। 

অমাত্য প্রভৃতিকে জ্ঞানোপদেশ দ্বার] ধর্মনিষ্ঠ করিস কাল হরণ করেন, 

তাহার পুনরাবৃত্তি নাই ঃ অর্থাৎ তিনি দেহাস্তে ব্রক্মলোকে যাইয়া ব্রঙ্গলোক 
স্থিতি পধ্যস্ত তথায় থাঁকিয়! পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করেন । ছান্দোগ্যোপনিষৎ। 

বাহার! পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করত সর্বপ্রকার ফলকামনা-বিরহিত 

হইয়া বার্থ নিক্ষামভাঁবে সংসার-কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাহারা গৃহবাসী 
হইলেও সন্ন্যাসী ।* সন্ন্যাস প্রধানতঃ ছুইপ্রকার--“রিদ্কৎ সন্নাম” ও 

০০০ 

শাস্্রকারগণ অধিকারিবিশেষে ব্রন্মজ্ঞান উপদেশ করিতে বলিয়াছেন, 

তাহার কারণ এই যে, অদ্ধসেরের পাত্র যে প্রকার একসের দ্রব্য কোন 
মতেই ধারণ করিতে পারে না, স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তিগ্নণও সেইগ্রকার অতি 

এই ব্রহ্গতত্ব কিছুতেই হদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হয় ন1। অধিকন্ত তাহার! 

শেষে ঘোর নাস্তিকবৎ হইয়া পড়ে! এই কারণেই তাহারা বলিপাছেন, 

“নম বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মসিঙ্গনাম্।”--শ্রতি। 

কর্মিদিগের মধ্যে যাহার! নিতান্ত অজ্ঞান তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাই- 
বেক না। 

ডাক্তার উইলিয়ম্ পেলি তাহার মঞগ্যা১ঠ7 [1750190% নামক গ্রন্থে 

লিখিয়া র্ 
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00181), বক্তা, 02 পাও মঞতাইঞিত জাপুগাছাট তাও ০2 পাট 2, 

* বেদে কহেন, শ্রদ্ধাধিকা হইলে উত্কৃষ্ট গৃহস্থগণ দেবতা ও যতির 

ছুল্য হন। যথা, 

"শ্রদ্ধাবিক্যাত্স্কৎন্নাহোব গৃহিণো! দ্বেবাঃ কৎন্ান্থেব যতয়ঃ।” 
ভগবান্ শিব বলিয়াছেন-_ | 

ত্রঙ্গমন্ত্োপাপকা। শে ত্রাঙ্গণক্ষত্রিয়াদয়ঃ | 

গৃহাশ্রষে বদস্তোহপি জেয়াস্তে যতর়ঃ প্রিয়ে ॥ 

ম, নি, তত্র, ১৪। ১৪৩1, 



গৃহস্থাশ্রম ও নিক্ষাম কর্দপাধন। ১৭ 

“বিবিদিষা সন্ন্যাস 1৮ পূর্ব প্রস্তাবে যে সন্ন্যাসের কথ! বলা হইয়াছে, 
তাঁহার নাম “বিদ্ধ সন্ব্যাস।” আর সম্প্রতিত্রহ্ষপরায়ণ গৃহস্থগণের সর্ব-. 

প্রকার কর্ম-ফল-পরিত্যাগ-রূপ যে নিষ্কাম কর্ানুষ্ঠানের কথা বলা যাইতেছে, 
ইহার নাম “বিবিদিষা ষন্্যাস |” এই বিবিদিষা সন্ন্যাস অগ্রে অন্ততঃ কিছু 
দিনের জন্তও না করিলে বিশ্বৎ মন্ন্যাসে সাধকের সম্যক অধিকার জন্মে না। 

এক্ষণে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি নিষ্কামভাবে বর্তব্য 

পালন ন! করিলে সাধকের কর্মমত্যাগ্র-রূপ সন্্যাসে অধিকার না জন্মে, তবে 

ধাহাব। দার-পরিগ্রহ না করির1 উর্ধরেতা আশ্রমে গমন করেন (অর্থাৎ 

গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট না হইয়া যৌবনাবস্থাতেই ধাহার1 কর্মত্যাগ-রূপ সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন ), তাহাদের বিবিদিষ! সন্যাস (অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্তব্য 

কর্ম পালন ) কোন্ সময়ে হয় ? 

বস্ততঃ ঈশ্বরের নিয়ম সকলের সন্বন্ধেই একরূপ। মানবাম্মার পরি- 
ত্রাণের জন্য মঙ্গলময় পরমেখর যে সমস্ত সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করির! 

রাখিয়াছেন, মুক্তিল'ভ করিতে-হইলে প্রত্যেক মন্ুষ্-আম্মাকেই সেই সমস্ত 
নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবেক। সুতরাং ষে 
সকল মহ্াত্মাকে জীবনের প্রথম বিভাগেই সাধন-পর্ধতের উচ্চতর শৃঙ্গে 
আরোহন করিতে দেখা যায়, তাহাদিগকে যে আদৌ নিষ্ষাম কর্মের অন্থু- 
ভান করিতে হর না, তাহা নহে। শাস্ত্রকারগণ সকলেই, এপ্রকাঁর ব্যক্তি- 

দিগের পুর্ব সংস্কার € অর্থাৎ পুর্বজীবনের সাধন ) স্বীকার করিয়া থাকেন । 
আর পূর্ব দ্রীবনের সাধন সত্বেও পুনর্কার বর্তমান জীবনেও তাহারা অতি 
অন্ন সময়ের মধ্* প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত সমুদয় সাধনক্ষেত্র সহজে 

অতিক্রম করিয়া থাকেন । অতএব ইহ জীবনেও যে তাহারা নিষ্ষাম কর্মের 
অনুষ্ঠান একেবারে করেন না, তাহা নহে। নিষফাঁমভাবে কর্তব্যসম্পাদন 

দ্বারা চিত্তের যে পবিত্রত! ও যে মহত্ব লাভ করা যায়, তিনি অতি অল্পকালের 
মধ্যেই (অপেক্ষাকৃত অতিসামান্তর্ধপ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা) সে 

সমন্ত লাঁভ করিয়া থাকেন । 

পিতা মাতা বা ভ্রাতা ভর্মীগণের প্রতি বাবহারে অথবা জনাঁহতকর 

ক্লোন মহৎ ব্যপারের মধ্যে সাঁধাঁরণের অক্ঞাতরূপে অতি সামান্ত সাহায্যে 



১৭৪ মুক্তি এবং তাহার ঘাধন। 

বা সাহায্যচেষ্টায় সেই বাঁলক-অবস্থাতেই তাঁহার কর্তব্যবৃদ্ধি প্রন্ষ,টিত 
হইয়। থাকে। তদনস্তর সেই কর্তব্যবুদ্ধি অতি অল্পকালের মধ্যেই পূর্ণত! 
প্রাপ্ত হইয়। পুনরায় তদপেক্ষা উচ্চতর সাধনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। 

স্থতরাং যাহার! যথার্থ অধিকারী হইয়। উর্দরেত1 আশ্রম গ্রহণ করেন অথব| 
কর্মত্যাগন্ূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহাদিগের পূর্বাহেই নিষফাম বর্দ 

সাধন হইয়। থাকে। 

নির্জনত। ও সাধুনঙ্গ। 

তাজ্যতে ত্যজ্যতে সঙগঃ সর্বথ! ত্যজতে ভূশম্ । 

অন্যথা ন লভেম্মুক্তিৎ সত্যৎ সত্যৎ ময়োদিতম, ॥ 
শি, সং, ৫1 ১৮৪। 

ভগবান্ শিব বলিয়াচ্ছেন, সর্বপ্রকার জনসঙ্গ বর্জিত হইবে, ইহার 
অন্তথাচরণে কখনই মুক্তিলাভ হয় না; আমার এই বাক্য অতীব সত্য 
বলিয়া জানিও । 

নিঃসঙ্গএব মুক্তঃ স্যাৎ দোষাঃ সর্ধে হি সঙগজাঃ। 

কুলার্ণব তন্ত্র । 

নিঃসঙ্গতা হইতে মনুষ্য যুক্তিল্লাভ করে, এবং সঙ্গ হইতে যাবতীয় দোষ 

প্রাপ্ত হয়। | 

এক এব চরেন্লিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্॥। 

সিদ্ধিমেকৰ্য নংপশ্যন্ন জহাতি ন হীয়তে ॥ 
মনু, ৬1৪২। 

সকলের সহিত সঙ্গবিহীন, একাঁকী, অসহার ব্যক্তির [মাক্ষ প্রাপ্তি হইয়! 

থাকে--এ কথা যিনি অবগত থাকেন তিনি যোক্ষের জন্য একাকী বিচরণ 
কুরিবেন ; ধিনি একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহারও জন্য ভ্বঃখভোগ 

করেন না, এবং তাহার ছুঃখেও কোন ব্যক্তিকে ছুঃখিত হইতে হয় ন1। 
সুতরাং মমতাশুন্য হইয়। তিনি পরমস্ুখে মুক্তিলাঁত করেন । 



নির্জনত। ও সাধুসঙ্গ "৯৭ 

সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকৈনিঃবঙ্গঃ সুখমন্স,তে | 
তেন লঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্ধদ। সুখ মিচ্ছত] ॥ 

প, দ, ৬২৭৪। 
সঙ্গী দ্বারা মনুষ্য বদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়, এৰং সঙ্গরহিত হইলেই সুখী হয়; অত- 

এব স্থখাকাজ্জী ব্যক্তিদিগের সর্ধদ! সঙ্গ পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে 

কর্তব্য । 

মহাত্মা বেদব্যাস নিজ মুমুক্ষু পুত্র শুকদেবকে ব্রহ্ষজ্ঞানলাভের জন্য মিথি- 

লাধিপতি রাজর্ষি জনকের নিকট পাঁঠাইয়! দিবার সময় তাহাকে এইবপ 
উপদেশ দিয়াছিলেন যে “পথিমধ্যে কিছুমাত্র সুখ ব1 স্বসম্পর্কীয় লোকের 
অদ্বেষণ করিও ন1, তাহ! করিলে তোমায় সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবেক।” 

দেবষি নারদ শুকদেবকে কহিয়াছিলেন-__ 

অদর্শনমনংস্পশ্শস্ভথা সংভাষণং সদ।। 

যল্য ভুতৈঃ সহ মুনে স শ্রেয়ে! বিন্দতে পরমূ। 
_ম, ভা, মো, ধ, 

ধাঁহার কোন জীবের সহিত সন্দর্শন সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ ন। থাকে, তিনিই 

যথার্থ শ্রেয়ঃ লাভ করিছ্ত পারেন। 
সঙ্গঃ সর্ধাত্মন1 তাঁজ7ঃ, সম চেৎ ত্যক্ত,ং ন শকাযতে। 

সন্ভিঃ সহ প্রকুক্বীত, সতাং সঙ্গো৷ হি ভেষজম্ ॥ 
সকলের সহিত্ত সঙ্গপরিত্যাগ আবশ্যক । যদি সর্বসঙ্গপরিত্যাগের অধিকারী 

না হও, তবে সাধুস্ুক্ষ কর । সাধুসঙ্গ রুগ্ন আত্মার পক্ষে মহৌষধস্বরূপ ।* 

* সাধনের প্রথমাবস্থার সাধুসঙ্গ সাধকের পক্ষে বিশেষ হিতকারী হইলেও 
উচ্চতর অবস্থা-বিশেষে যেন্নপ (অনেক সময় ) মুক্তির বিশ্বশ্ববূপ হুইয় থাকে, 

দয়! বা পরোপকারপ্রবৃত্তিও সেইরূপ অন্য সকলের পক্ষে পরম ধর্মস্বরূপ 

হইলেও জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষে অনেক সময় বন্ধনম্বরূপ বৌধ হইয়া! থাকে। 
দেবধি নারদ এ সম্বন্ধে যুধিষ্টিরকে কহিযাছিলেন-_- 

রাগে দ্বেষ্চ লোভশ্চ শোকমোহভয়ং মদঃ। 

মানোইবমানোইস়্। চ মায়! হিংসা চ মত্সরঃ ॥ 



১৭৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

সৎসঙ্গ্চ বিবেকশ্চ নির্্মলং নয়নদ্বয়ম্ | 
বন্য নাস্তি নরঃ লোহন্ধঃ কথং নাপদমারগগিঃ | 

কুলার্ণব তন্ম। 

সাধুসঙ্গ এবং বিবেক এই ছুইটী মানবাত্মার নির্দল চক্ষুত্বরূপ। এই দুইটা 

চক্ষু যে ব্যক্তির নাই, সেই অন্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিপথগামী হইয়া থাকে। 

শুন্যং নংকীর্ণতামেতি ম্ৃত্যুরপ্াযুত্মবায়তে । 

আপৎ সম্পদ্দিবাভাতি বিদজ্জননমাথমে ॥ 
জ্ঞানবান্ ব্যক্তির সংসর্গে সুথশূন্য ব্যক্তির শূন্যত। মক্ীর্ণ হয়, এবং মৃত 

সজল বউ 

রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুপিদ্রা শত্রবন্তেবমাদয়ঃ | 

রজক্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সত্বপ্রকৃতয়ঃ কচিৎ ॥ ভা, 9১৫1৪৩-৪৪। 

রজ এবং তমোগুণ জন্য রাগ, দ্বেষ, লোভ, শোক, মোহ, ভয়, মান, অপ. 

মান, অসথয়া, মারা, হিংসা, মাৎসর্ধ্, অভিনিবেশ, অনবধানতা, ক্ষুধা এবং 

নিদ্রা এই সকল € জেতব্য) শক্র। কখন কথন সবগুণজন্য পরোপকারাদে 

প্রবৃত্তিও সমাধিস্থ যতির শক্র হইয়া থাকে। 
মহাভারতের শাস্তিপর্কের ২১৫ অধ্যায়ে দেখিক্জেপাওয়। বায়, ভীক্মদেব ও 

যুধিঠিরকে ম্পষ্টাক্ষরে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। যথ| ;-- 

অথবা মনস: সঙ্গং পশ্যন্ ভূতানুকম্পয়] । 

অত্রাপুযুপেক্ষাং কুব্্ত জ্ঞাত কর্মফলং জগৎ ॥ ম, ভা, মো, ধ, ৪২1৪) 
কুপয়াপি কৃতঃ সঙ্গঃ পতনায়ৈব যোগিনাং। 

ইতি সন্দর্শয়ন্নাহ ভরতস্য ন পোষণম্ ইঞ্ডি টাকাকার | 
ভগবান্ অষ্টাবক্র জনককে কহিয়াছিলেন-_- | 

ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনত|। 
নাশ্চরধ্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণে নরে ॥ ১ অ, সং ১৭1১৬ 

ধাঁহার সংসার প্রবৃত্তি রহিত হইয়াছে, তিনি কাহারও হিংসা করেন না, 
॥ ধরকাহারও প্রতি করুণ প্রকাশ করেন না, কোথাও ওদ্বত্য প্রদর্শন করেন ন।, 

কাহারও নিকট কাতরত। প্রকাশ করেন না, কোন বিষয়ে আশ্র্যযাধ্িত হন 

না, এবং কোন বিষয়ে ক্ষোভও করেন না। 



নিঙর্নিতা 9 লাধুরঙ্গ । : ১৭৭ 

উপস্থিত হইলে তাঁছাও উৎসবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আঁর আঁপৎ. সকল 
সম্পদের ন্যায় প্রকাশ পাস! 

ষঃ স্বাতঃ শীতসিতয়। নাধুসঙ্গতিগজয়া ৷ 
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোঁভিঃ ফিমধ্বরৈঃ॥ 

যো, ব!, মু,ব, প্রকরণ । 
যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গরূপ নির্দল শীতল গঙ্গাতে হ্বাত হুন, তাহার দান, তীর্থ- 
সেবা, তপস্যা; অথবা যল্াদিতে কি প্রয়োজন ? 

যস্মিন দেশে মরো তজ্জ্ঞে। নাস্তি সঙ্জনপাদপঃ। 
মফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র নিবসেছ্ধঃ | 

যো, বা, উপ, প্রকরণ । 

যে মরুভূমিভুল্য দেশে শীতলচ্ছায়াযুক্ত ফলবান্ বৃক্ষতুল্য আত্মজ্ঞ সজ্জন নাই, 
জ্ঞানবান্ ব্যক্কি সে স্থানে কখনই বাস করিবেন না। 

একখণ্ড বরফ ঘদ্যপি এনপ স্থানে রাঁখ। যায় যে চতুপ্দিক হইতে তাহাতে 
অগ্নির উত্বাপ লাগিতে থাকে, তাহা! হইলে উহা! যেরূপ শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া 

যায়, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞান-মণ্ডলীতে যদ্যপি কোন সাধক অবস্থিতি 

করেন, তাহারও নিশ্গ্ন পতন সংঘটন হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি 
সেস্থানে কদাচ বাঁধ করিবেন না ।* 

. * মহাত্মা মন্্ু প্রভৃতি শান্ত্রকারগণ মহাঁপাঁপিগণের এবং তাহাদিগের 

সহিত যাহারা সংসর্গ করে তাহাদিগের একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা! কপি- 
য়াছেন; এবং পীঁঘ্ুপ্রকার মহাপাপীর মধ্যে তাহার্দিগকেও গণনা করিয়া- 
ছেন | যথা " 

বরঙ্গহত্য সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ধনাগমঃ। 

মহাস্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥ মনু, ১১৫৫ 

বীরঘার্তী বৃধাপারী কীরাপাং সত্রীগমস্তখ! । 
সেক্সী মহাঁপাতকিনস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ ম,নি।তন্ত্র। 

কোন সুবিখ্যাত ইংরাজ ডাক্তার, বলিয়াছেন যে “দৈহিক সংক্রামক 
বোগ সকল যেমন অতি সহজে অন্যাঘেছে সংক্রামিত হয়, সাতবার পাপরোগ 

কও 



১৯৮, . মুক্তি এবং তাহার পাধন। 

শীর্ণ অজ্জুনকে কহিয়াছিলেন-_ 

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
বিবিক্দেশসেবিত্বমরতির্জননংমদি & | 

গী, ১৩। ১৩ 

অন্যযোগ পরিত্যাগপূর্ধ্বক গরমেশ্বরে অচল! ভক্তি করিবে, অস্তঃকরণ প্রসন্ন 
তাজনক স্থানে বাস করিবে, এবং সাধক ব্যতীত অন্য লোৌকদিগের সভাতে 

যাহাতে রতি না হয়, তাঁহা করিবে, অর্থাৎ সে স্থানে গমন করিবে না। 1 

বশিষ্ঠদেব রামচন্ত্রকে সাধুর লক্ষণ-সন্বন্ধে এইরূপ কহিয়াছিলেন,_- 
লোভমোহরুষাং যন্য তনুতানুদিনং ভবেৎ। 

যথাশাস্ত্রং বিরতি স্বকর্্মনু ম সঙ্জনঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 

মকলও অতি মহজে সেইরূপে তৎসংসর্গী ব্যক্তির আত্মাতে সংক্রামিত হইয়া! 

প্রাকে |” 

পরাঁশর বলিয়াছেন-- 

আসনাচ্ছয়নাদ যানাঁৎ সম্ভাষাৎ সহ ভোজনাহ। 

ংক্রামস্তি হি পাপানি তৈলবিন্দু রিবাস্তসি ॥৭২।-_ 

পরাশর সংহিতা! ১২ অধ্যায় ৭২। 

জল নিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দু যেমন*তুপ্দিকে সংক্রমণ করে তাহার ন্যায় একত্র 
উপবেশন, শয়ন, একত্র গমন, ভোজন ও সম্ভাষণ দ্বারা পাপ সকল শরী- 

রাস্তরে সঞ্চারিত হয়? প্র 

* প্প্রাকৃতানাঁং জনানাঁং সংসদি সভায়ামরতি?৮_ স্বামী । 

1 অথর্ববেদান্তর্নত নিরালম্বোপনিষদে ব্বর্গ ও নরকের সংক্ষেপে এইরূপ 

লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে ।. বর্থা,_ 

কো! নরকঃ?--অনৎসংসারবিষয়ী সংসর্গ এব নরকঃ। 

অরক কি? অত্যন্ত সংসারাবৃ্ ব্যক্তির সহিত মংসর্গের নাম নরক। 
কঃ স্বণত 1--সৎসঙগঃ স্ব । 
গবর্দ কি ?--সংসঙ্গের নাম স্বর্গ । 



বাক্যগং্যমনের আবশ্যকতা । ১৭৯ 

যে ব্যক্তির লোভ যোহ ক্রোধ প্রতিদিন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়, এবং যে.ব্যক্তি 

বথাশান্ত স্বকর্থেতে স্থিত, সেই দ্যন্তিকেই সাঁধু ও সঙ্জন কহা যায়। 
শঙ্করাচার্য্য সাধুর লক্ষণ-সন্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন 7 যথা,__ 

কেমস্তি সম্ভোৎখিলবীতরাগ!ঃ 

অপাস্তমোহ1ঃ শিবতত্বনিষ্ঠ1ঃ ॥ 
ম, র, মা, । 

সাধু কাহার? ধাঁহারা( ধিনি ) সাংসারিক তাবদ্বিষয়ে আসক্কিশূন্য এবং 
মোহাপনয়ন করিয়। পরব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন । 

বাক্যস'যমনের আবশ্যকতা । 

বিচারিতমলং শাস্ত্র চিরমুদগ্রাহিতৎ মিথ | 

সংত্যক্তবাসনান্মৌনাদূতে নাস্ত্যত্তমং পদম্ ॥ 
যো, বা, স্থিতি, প্রকরণ ) 

শাস্স চিরকাল অতার্থ বিচার করিয়া! পরম্পর এই উপদেশ দিয়াছেন, যে, 

বাসন] তাগপূর্ধক মৌন অবলম্বন না করিলে কখন উত্তম পদ প্রাপ্ত হওয়া 

যায় না। 
আপতকরগ্পরশুং পরায়! নিরুতেঃ পদম্। 

পুজপপ্ং শমতরোরালম্ব মুনিবারতাম্ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ। 

মৌমিরূপে অবস্থিতি, আপৎস্বরূপ করঞ্জবনের ছেদক পরশু; ইহাই পরম 
নির্বতি-স্থান; এবং ইহাই শাস্তিন্প বৃক্ষের পুষ্পস্তবক । এই মৌনীর অবস্থা 
অবলম্বন কর। 

অবিধেয়ং বিধেয়ং বা মৌনং তন্ন বিধীয়তে 
প্রাপ্তং পাণ্ডত্যতোমৌনৎ জ্ঞানবাচাভয়ং ষতঃ | 



৯৯৮ : মুক্তি এবং ভাঙার 'লাধন । 

নিয়ন্তরক্ঞাননিষ্ঠা মৌনং পাঙিভাযতঃ গৃথফ্। 
বিধেয়ৎ তদৃভেদছৃষ্টিপ্রাবল্যে তত্রিরদ্বয়ে | 

বে, সা।5181১৪ অধিকঘণ। 

কহোল ব্রাঙ্ধণে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রদ্মের জ্ঞানলাভার্থে উপনিষৎ প্রতি- 
পাদ্য জানলাভপূর্বাক বাল অর্থাৎ রাগছ্েষাদিশূন্য হইয়া মৌনাবলম্বন 
করিবেক, কিন্তু এ স্থলে বিধি না থাকাতে মৌনত্ব বিধেয় নহে, ইহ! পূর্ব 
পক্ষ । ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পাণডিত্য শব ও মুনি শব্ব একার্থ- 
বাচক, সুতরাং একত্রে উভয় পদ প্রয়োগ নিরর্থক হয় বলিয়। নিরস্তর 
জ্ঞাননিষ্ঠা মুনি শব্দে লক্ষিত হয়। অতএব বিধিলাত হওয়াতে ( নিদিধ্যা- 

সনাদি ক্ূপ* ) মৌন বিধেয় হইল । 
শ্রীমান্ শঙ্করন্বামী তাহার আত্মানাত্মবিবেকবিচার নামক গ্রচ্ছে লিখিয়া- 

ছেন ঘে, বাক্যাদি আকার দ্বার! লিঙ্গদেহ অর্থাৎ হুক্মদেহ + বিকৃত এবং 

* শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিলেই ফললাভ 
হয় না। যেরূপ পুনঃ পুনঃ আঘাত না করিলে ধান্ত হইতে তওুল নির্গত 
হয় নাঃ তজপ যতদিন পর্য্যন্ত ব্রক্গলাভ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ 

মগলাদির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ।--বে, সা, 81১1১ । অধিকরণ। 

স্থতরাং ব্রহ্মলাভ ঘটিলে সাধক আপন হইতেই মৌননী হইয়া আসিবেন । 
অধিকন্ত ব্রঙ্গলাভের ইচ্ছা যখন তীহার হৃদয়ে জন্ষিবে, তখন হইতে 
তাহার বাক্যসংষম অভ্যাস করা-আবশ্তক। 

+ পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেক্দ্িয়সমদ্থিতম্ । 

অপক্ধীকৃতভূতোখং হুক্মাঙ্গং তোগসাধুনম্ ॥ 
'আত্মবোধ। 

অপক্ীক্কত পঞ্চ সুক্ষভৃত হুইতে উৎপর (গ্রক্কৃতি বা মায়া নামক প্রস্তাবে 
দেখ) পঞ্চপ্রীণ, দশ ইন্জিয, মন ওবুদ্ধি এই সপ্তদশ ুল্স অবয়ব লইয়া 
'খানবাত্মার শুক্র বা! লিঙ্গদেহ সংরচিত হয়। মৃত্যুর পর উহ্বাই স্থখহুঃখ 
ভোগ করিবার জন্য দেহরূপে জীবাত্মার সহগমন করে । 

- প্রথাদে ইঞ্জিয় অর্থে ইনজিযস্থানস্থিত দর্শনগ্রবণাঁদি বিশেষ বিশেষ শক্কি 
ধার লু স্থল চ্ছু কর্ণাদি নহে। 

থু 



বাফালংঘমনের 'সধগ্যকত1! ১৮৯ 

বৃদ্ধিপ্রাঞ্ধ হয়, সুতরাং আত্মার স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে ) এবং বাক্যাদির 

সন্কোচ হইলেই লিঙ্দেহের জীর্ঘতা হয়। সুতরাং তদ্বার! আত্মার স্বরূপ 
স্বন্দরন্ধপে প্রকাশিত হইন্স থাকে । যথা, 

প্রাণ প্রক্কত প্রস্তাবে এক, কিন্তু উহ্থার বৃত্তি অনুসারে শান্ত্রকারগণ 
উহাকে পঞ্চ কহেন । যথা, প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস, অপান অর্থাৎ প্রন্থাস, 
ধ্যান অর্থাৎ সর্বাঙ্গীনক্রিয়াসাধক বাঁযু; ইত্যার্দি। সাংখ্যমতাবলম্বী আচা- 

ধেো্যরা কহেন ষে, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদ্দান ও সমান ব্যতিরেকে নাগ, 

কৃর্ম, কৃকর, দেবদত্ব ও ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চ বায়ু আছে; কিন্তু বৈদা- 
স্তিকের! প্রাণাদি পঞ্চবায়ুতে নাগাঁদি পঞ্চ বায়ুর অস্তর্ভাব করিয়া পঞ্চবাধুই 
কহিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাণ বায়ু নহে, এবং বাঁযুজনিত ইন্জিয়ক্রিয়াও নহে; 
বেদে প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন) প্রাণ ইঙ্জরিয়- 
গণের হুক্মশক্তির ন্যায় অতীব শুক; তবে কার্ধ্-কারণের অভেদলক্ষণায় 

শান্্রকারগণ প্রাণকে বায়ু কহিয়াছেন মীত্র। যথা; বেদীস্ত ২৪।৯। ত্র 
“ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ।ঃ। প্রাণ বায়ু নছে এবং উহ জীবাত্মাও নছে। 
যদ্দি কেহ প্রাণকেই জীবাত্মা জ্ঞান করিয়া ত্রমে পড়েন এই আশঙ্কায় 
ব্যাসদেব তাহার বেদাস্তে ২৪।১০।১১ স্ত্রে মীমাংসা করিয়াছেন-যে, প্রাণ 
জীবাত্মা নহে, উহ! চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়গণের সায় জীবাত্বার অধীন , যথা, 

ণ্চক্ষুরাদি বস্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ।” কিন্ত ইন্দ্রিয়াদির স্তায় প্রাণ জীবাত্মার 
করণ নহে। কারণ জীবাত্মার নিয়োগ ব্যতীত কেবল ঈশ্বরের নিয়মানু- 

সারেই প্রাণ দেহকার্ধ্য নির্বাহ করিয়। থাকে, উহা! জীবকে মন বুদ্ধি ব 

ইন্জ্িয় দ্বার! সমাধা! করিতে হয় না। প্রাণ করণ নহে বলিলে দোষ হয় না, 

কেনন1 উহা! জীবাত্মার প্রতিত্বন্দ্ী নহে । যথা, “অধিকরণত্বাচ্চ ন দোষ- 

 ্তথাহি দর্শয়তি।» 

মন ও বুদ্ধি ইহার] জীবাত্বার করণস্বরূপ অর্থাৎ অস্তঃকরণবৃত্তি মাত্র। 
কিন্ত এ কথা স্বীকার করিয্াও যে শান্্রকারগণ উহাঁ্দিগকে ভৃতজ বলেন, 
অর্থাৎ জীবাত্মার সহজাত বৃত্তি না বলিয়া পঞ্চ হুল্ম তৃত হইতে উহাদিগের 
স্বতন্থ উৎপত্তি ধরেন, তাহার কারণ শ্রই যে, কেবল মাত্র বিষয় সম্বন্ধেই 

উহাদিগের উদ্রেক হইয়া! থাকে, নতুবা জীবাজ্মা ঘখন একনিষ্ঠ. হইয়া ব্রন্গে 



১৮২ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 

বাগাদ্যাকারেণ পরিণামে বদ্ধিঃ | 

তত্নংকোঁচো নাম জীর্ণতা। 

সাধক (অশ্রিয়বাক্য, মিথ্যাবাকা, পরোক্ষে পরদোষাবিষ্কার, এবং 

রাজ। বা পুর সন্বন্বীয় নিশ্রযয়োজন গল্প * এই) চতুর্কিধ বাক্যদোষ নিশ্চয়ই 
পরিত্যাগ করিবেন । যথা,-_ 

পারুষ্যমনৃতঞ্চের পৈশুন্যঞ্চাপি সর্বশঃ | 

অনশ্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঞ্য়ং স্যাচ্চতুর্বিধম, ॥ 

মন্১১২। ৬ 

নির্ভরশীলতা | 

পরমেশ্বর যেরূপ সকল অবস্থাতেই সাধকের সহায় থাকিয়। তাহাকে রঙ্গ 
করেন, সাধকেরও সেইরূপ কর্তব্য যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের প্রতি 
নির্ভরশীল হন। বিশেষতঃ নির্ভর ভিন্ন, ভালবাস! ভিন্ন, একান্তভাবে 

আমি ঈশ্বরের, এ কথ! কখনই বলিতে পার! যায় না; সুতরাং তাঁহাকেও 

সম্পূর্ণরূপে আমার বলিতে সাহস হয় না। 
ও 

রমণ করে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সমাধিস্থ হয় তখন তাহার মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি 

অন্তঃকরণবুত্তির অভাব হয় (“জ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে ত্বিনাশ করে, শেষে 

আপনিও বিনষ্ট হয়” নামক প্রস্তাব দেখ) অর্থাৎ সে সর্ময় চিত্তবৃত্তিসমূহের 
উদ্রেক হয় না। যথা, বেদান্ত ২। ৩। ৩৯ শ্ত্র “সগাধাভাবাচ্চ? | 

এই স্থুল ও সুঙ্ম দেহ ব্যতিরেকে কারণদেহ নামে জীবাত্মার আর একটা 
দেহ শান্্রকারগণ স্বীকার করিয়া থাঁকিন। তাহাদিগের মতে অবিদ্যাই 

. জ্ুবের & কারণদেহ'।  *. 

* ঈহা-নামক কোন মুসলমান দরবেশ বলিয়্ছিলেন লোকের সঙ্গে অল্প 

কথা বলিবে, ঈশ্বরের সঙ্গে অধিক কথা কহিবে। . 
গ্ 



নির্ভরশীলত। ১৮৩ 

আনুকুল্যস্য বংকল্পঃ প্রাতিকুল্যবিবর্ভ্বনমূ । 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বানে। গ্োগু ত্ববরণং তথ] | 
তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ ষড় বিধা শরণাগতিঃ 1 

হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্বতন্ত্রের বচন। 

যে সকল বিষয় ঈশ্বরলাভপক্ষে অস্ুকূল সেই সকলের গ্রহণ, এবং তত্প্রতিকৃল 
বিষয় সকলের পরিশ্ত্যাগ, পরমেশ্বর সকল অবস্থাতেই আমার সহায় থাকিয়া 
আমাকে রক্ষা করিবেন, এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ,* 
তাহার কৃপ। হইবার পক্ষে কালক্ষেপ করত আশার আশ্রিত হইয়৷ থাকা, 
এবং অপর কামনা বিহীন হইয়! তাহার সাধনে আপনাকে নিক্ষেপ করা-_ 

এই ছয় প্রকার শরণাগত-লক্ষণ। র 
পরমেশ্বর যে তাহার শরণাঁগত ভক্তগণকে সকল অবস্থাতেই রক্ষা করেন, 

ইহ] সাঁধকমাত্রেই একবাক্যে বলিয়! গিয়াছেন ; বিশেষতঃ সাধনের অবস্থায় 

প্রত্যেক সাঁধকেরই হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেযে আমার প্রেমাস্পদ 
নিকটে থাকিতে আমি কখনই বিপদে অবসন্ন হইব না। অন্নবস্ত্রাদি কোন- 
রূপ, প্রয়োজনীয় বস্তর অভাবে আমি প্রাণে মরিব না। মহা শুকদেব 

বলিয়াছিলেন_- 

-কিমজিতোহবতি নোপরন্নান্ 

কন্মান্তজন্তি কবয়ে। ধনতুর্মদান্ধান্ ॥ 
রী ভা,২।২।৫ 

হরি কি ভক্ত ব্যপ্ক্দিগকে রক্ষা করেন না? তবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি 
কারণে ধনমদে-অন্ধপ্রীয় ধনীদিগের উপাসনা করেন ? 

* ভগবান্ পিব ঈশ্বরের চরণে আপনাকে সমর্পণ করাকেই মানবের 
আস্তর শৌচরূপে কহিয়াছেন 1 যখ1,- 

শৌচস্ত দ্বিবিধন্দেবি বাহাভ্যন্তরভেদতঃ। 

রঙ্গণ্যাত্বার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্থৃতম্ ॥ এ 
ম, লি তন্ত্র ৮। +* 



১৪৪ মুক্তি এবং তাঁহার লাঁধন। 

ভোজনাচ্ছাঁদনে চিন্তাং ক বৃথা কুর্বাস্তি বৈষ্বাঃ। 
যোহসৌ বিশ্বক্তারোদ্বেবই কখং ভক্তানুপেক্ষতে ॥ 

|  পূর্বোক্ক লোকের টাফাক় স্বামিধৃত বচন । 

ঈশ্বরের মেধকগণ অন্প বন্তরের জন্য কিছুধান্র চিন্তা করিবেন না। কারণ 
বিশব্তর হরি কিরূপে তাহার তক্চগণকে উপেক্ষা! করিবেন? 
 ব্বশিষ্ঠনের রাঁষচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,_ 

পরিস্ফ,রতি বস্যান্তর্িত্যৎ সত্যচমতরুতিঃ | 
৮ স্রাঙ্গমণ্ডমিবাখণ্ডৎ লোকেশাঃ পাঁলয়স্তি তম্ ॥ 

যো, বা, স্থিতি প্রকরণ। 

ধীহাঁর অন্তরে অনবরত অখণ্ড ব্রন্ধাগুবৎ অপন্িচ্ছিন্নকূপ ত্রহ্মচমৎকার ব্রক্গ- 

ক্ধূপে প্রকাশ পান, লোকেন্ছর ক্রহ্গাদি তাহাকে পালন করেন। 
ভ্ীকফ। অঙ্ছুনকে বলিয়াছিলেন-_ 

'অনন্যাশ্চিন্তয়ক্তোমাঁং বে নাঃ পর্য্যপাসতে | 

তেহাৎ নিত্যাভিযুক্তানাৎ যোগক্ষেমং বহাম্য হম. ॥ 
গী, ৯। ২২। 

* শঙরাচার্ধ্য বলিয়াছেন” 
সারমূলং হি কিমস্তি ?-চিস্তা । 
রঃ ম, র, মালা. 

সংলারের মূল কি ?- চিন্তা । 
প্রয্লা বলিয়াছিলেন-_ 

অধোক্ষজালভ্তমিহীশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসৃতির্টক্রশীতনম্। 
তত্ব ্নির্্াণসুখং বিছুর্ব,ং ধাস্ততোভজধ্রং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্ ॥ . 

₹ ভা) ৭৭1৩৭ | 

তগবানে চিত্ত সমর্পব করাই াগবেবাবি বিটি শয়ীরীক্ষিগের সংসারচক্র- 
ঘহছানের একমাত্ধ উপান্ক। পণ্তিষ্তেয1 উহাকে নির্বাণ মোক্ষ বলিয়া 
জানেন ।. অভয় আতৃগণ টিিিরিসীরাযানিকাটির রিনি 
ভজন! বরিতত-খাক। ৰ 



* নির্ভরশীলতা ৷ ১৮৪. 

যে শষল নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি অনন্যভাবে চিত্তা করত আমার উপাসন। করে, 
প্রার্থনা না থাকিলেও তাহাদিগের অভাবের বস্ত সকল আমি নিজে বহন 

করিয়া আনি, এবং নিজেই রক্ষণাবেক্ষণ করি ।* 

* ঈশা তাহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন-- 
[0167660:9 [৪9 21260 7০0০, 7819 00 6১০8210৮ 10৮ 0০৪ 1169 

1700 7৩ 81021] 99৮ ০0: 1326 79 81891] 01010 7 00৮ 596 101 700 1১007, 

12290 9 81181) 1১96 00. [9 1006 1159 1169 70019 61028 20996) 200 0১9 
1০7 6091) 29101606 ? 

13691)010 01১9 1019 0৫ (0109 21: 00: ৮0০ ৪০ 00৮১ 28616119৮00 

01967 79815 001: 90097 1060 08009 5 596 ০৪ 10625017 [900০ £৪৪- 

096) 61)877, 419 79 70006 20002 19660 020 ৮0০? 

[76910196919 100 0100081)6, ৪771) 1026 8159]] ৩ ০86, ০: 1796 

81001] মত 01101) ০0০ 71)66571061)%] 51)8]] ০ 76 01006. 

(০: 216৮ 91) 00656 6101069 0০ &109 £970011959 99210 :) 107 ০০ 1)9- 

2500] 72006: 1:007601) 26 9 10958 10690. ০01 21] (15999 11025, 
7356 58910 9 119 6109 10020009 01 000) 800. 119 7191)69008- 

09893 800 211 £1)690 0011159৪101) 19০ ৪0090. 01060 ০0, 
[200 (10919101900 61500815620: 606 20010 3 100 009 20070 

81)9]] 8106 01100610600: 6109 0101055 ০0£ 265615, 580801906 8060 6109 
09 23 009 91] 19:9০, 

2015 টা টি, 91৮ পঞাপেলভ্ছি, ড, 

088৮ 05 1001990) 01001 0০ 14010, 200. 109 91011 8086210, 6109৩, 
[9851111, 

পূর্বকালে মহাত্া মন্ প্রভৃতি শান্ত্রকারগণ গৃহস্থ ব্রাহ্ষণদিগের জীবিকা- 
সঞ্চয়-সম্বন্ধে একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, ব্রাঙ্মণগণের 
'মধ্যে ধাহার। নিতাস্ত অসঞ্চয়ী অর্থাৎ ধাহারা আগামি কল্যকার জন্যও সঞ্চয় 
করেন না, তাহীরাই সর্বোৎকৃষ্ট, এবং সর্বলোকজয়ী। বাহার! অনধিক 

তিন দিবসের মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাহারা! তদপেক্ষা নিক্ষ্ট। 

ধাহারা অনধিক এক বৎসর কালের মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া! রাখেন, তাহারা 

আরও নিক্ুষ্ট। এবং ধাহাঁরা তিন বৎসর অথব1 তদপেক্ষা অধিক কালেই 

মত ধান্য সঞ্চয় করিয়! রাখেন তীহারা সর্বাপেক্ষা! নিকুষ্ট। 
২৪ 



রিড মুক্তি এবং তাহার সাধন সঃ 

নারদ খষি যুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন__ 

অনীহানীহুমানন্য মহাহেরিব বৃত্তিদা 1& 
. ভী১ ৭1 ১৫1 ১৫। 

যে সাধক চেষ্টাবিহীন, নিশ্চেষ্টতাই অজগর সর্পের সায় তীহারও জীবন- 
যাত্রা! নির্বাহ করিয়া দেয়। 

শরীক উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে-_“যে ঘোগী আমার শরণ লইয়াঁছেন, 
তাঁহাকে বিদ্ব সকলের রা অভিভূত হইতে হয় না1” ভা, ১১। ২৯। 

পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভন্নশীল সাধক অন্নবস্ত্রের অভাব হইলেও কাতর 
হইবেন না। সেইরূপ থাকাই মঙ্গলময়ের অভিপ্রাঁয়। ইহা নিশ্চয় জানিয়া 
তখনও তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। অধিক কি, যদ্দি অন্নবস্ত্রের অভাবে তাহার 
মৃত্যু ঘটে, তথাপি তিনি কিছুমাত্র নিরানন্দ হইবেন না।+ ক্ষুধাবশতঃ 
যদি তীহার কষ্ট হইতে থাকে, তাহা! হইলে জলমাত্র পান করিম্বাই সত্থষ্ট 
থাকিবেন যথা, দেবধি নারদ যুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন-_ 
সেন তহিযোরিতর 

* অগর্ না করে চাকরি, পন্থী না করে কাম্। 
দাস মুলুকা কহগয়ে, সব্কো দাতা রাম্ ॥ 

+ প্রসিদ্ধ পারস্ত কবি হাফেজ বলিয়াছেন-- 
্যদিও আমি দারিদ্র্য ধূলিতে ধূসরিত হইয়াছিঃ তথাপি অন্য জলে আমার 

বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করা লজ্জার বিষয়। আমি 'দরিদ্রতার মধ্যে যে রাজার 
এশ্বর্ধয হস্তগত করিয়াছি, আঁমি কেন অন্যের প্রতি আশ! রাখিধ ? প্রেমিক- 

দিগকে_অনলে বিসর্জন কর! বন্ধুর অনুগ্রহের অভিপ্রায় হইলে, তাহাতে যদি 
আমি কওস! নামক স্বর্গীয় সরোবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আমি ক্ষীণদৃষ্টি |” 

সুপ্রসিদ্ধ খাজ| হাফেজের প্রবচনাঁবলী ' 

“দেওয়ান হাফেজ” নামক মূল পাঁরস্ত গ্রন্থ হইতে অন্বাদিত। 
অন্য একজন মুসলমান দরবেশ বলিয়াছিলেন ;--"দরবেশ যখন ঈশ্বর 

হইতে দুরে থাকেন, তখন অন্য বস্তর নিকটে সাহাত্যপ্রার্থী হন, যখন ঈশ্- 
' ঝুকে লাভ করেন, তখন সকল বিষয়ে নিরাকাজ্ষ হন, ও সর্বতোভাবে 
ঈশ্বরের প্রত্যাশী হুইয়। থাকেন 1” 



ব্রন্মজের মহন্ত ১৮৭ 

স্তষ্ঠঃ কেন ব। রাজন্ন বর্তেতাপি বারিণ1 । 
ভা) ৭1 ১৫। ১৮। 

রাজন! ধাহার চিত্ত সন্তষ্ট, তিনি কেনই বা বারিমাত্র পান করিয়া অবস্থিতি 
করিতে ন1 পারিবেন ? 

ব্রন্মজ্ের মহতী । 

প্রক্কত ব্রহ্গগতগ্রাণ সাধক সাধারণ মন্নুষ্যমণ্ডলী হইতে অনেক উচ্চস্থানে 
অবস্থিতি করেন। তিনি যে পর্বতে বাস করেন * তথায় রোগ নাই, 
শোক লাই, ভয় নাই, + জরা মৃত্য £ ছুঃখ দরিদ্রতা এ সকল কিছুই নাই। 

* ভগবান্ ব্যাস শুকদেবকে কহিয়াছিলেন,_- “এক্ষণে তুমি সংসার হইতে 
মুক্ত হইয়া পর্ধতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলম্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়! 
তাহাদিগকে অবলোকন কর। ৮” যথখা,_ 

“ভূমিষ্ঠানিব ভৃতাঁনি পর্বতস্থো বিলোৌকয় |” 

ম, ভা) মে, ধ, ৭৬। ১৮। 

+ শঙ্করাচার্যয বলিয়াছেন-_ 
ক সর্বথ। নাস্তি ভয়ং ?_-বিমুৌ ম, র, মা, 

কোথায় ভয়ের লেশমাত্রও নাই ?1-_ মোক্ষধামে । 
আননং ব্রহ্মণোবিদ্বান্নবিভেতি কুতশ্চন। প, দ, ১১।৫। (ক্রতিবচন।) 

পরত্রদ্দের আনন্বশ্বরূপকে জানিলে সাধক আঁর কিছুতেই ভত় প্রাপ্ত হন না । 
বস্ততঃ একমাত্র ত্রহ্মত্বজ্ঞান হইতেই কেবল ভয়ের আত্যত্তিক বিনাশ 

হইয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে মনুষ্য কদাচ ভয়ের 
হস্ত হুইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। যথা, যুধিঠিরকে নারদ 
কহিয়ীছিলেন__ 

অসঙ্কল্লাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাঁৎ। 
অর্থানর্থেক্ষয়! লোভং ভয়ং তত্বাবমর্শনাৎ | ভা, ৭।১৫।২২$ 

সঙ্কর না করিয়! কাঁমকে, কাম না পরিত্যাগ করিয়। ক্রোধকে, অর্থকে অনর্থ 

রূপে দর্শন করত লোৌভকে, এবং তত্বদর্শন দ্বার ভয়কে, জয় করিবে। 



১৮৮ মুদ্ধি এবং তাহার সাঁধম। 

সকদেব প্রপন্ো যস্তবাস্্ীতি চ যাচতে। 

অভয়ং সর্বদা তন্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ 

হরিতক্তিবিলাসে অধ্যাত্ম রাঁমায়ণের শ্লোক । রাঁমচন্দ্রের উক্তি । 

যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া অত্যন্ত কাতরাস্তঃকরণে আমার নিকট এই 
বলিয়! প্রার্থনা করে--“হে ভগবান! আমি তোমার শরণাগত, তোম! 

ভিন্ন আমার অন্যগতি নাই”; এইক্ধপ প্রার্থী জনকে আমি সর্বদা অভয় 
বর প্রদান করিয়া থাকি, কারণ ইহাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্রত । 

. +$ প্রেমিক সাধক পরমাত্মার সহিত আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ 

স্থাপন করিতে পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ আপনাকে অমর বলিয়! 

স্পষ্ট বুঝিতে পারেন)। বস্ততঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপ- 

নাঁর ইষ্টদেবতার চরণে বিক্রয় করিয়! নিত্য আনন্দের অধিকারী হন, তখন 

তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান যে তাহার সে প্রেম ও সে আনন্দ অনস্তকালব্যাপী, 

কম্মিন্কবীলে কোন জগতে উহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থিত 
থাকিয়াও তিনি যাহার সহবাসের আনন্দ ও যে প্রেম সম্ভোগ করিতে- 

ছেন, মৃত্যুর পরে পরলোকে যাইয়াও তিনি তাহীরই নিকটে থাকিবেন এবং 
সেই প্রেমই সম্ভোগ করিবেন। সুতরাং মৃত্যু তখন আর তাহার নিকট প্রকৃত 

_মৃত্যুক্ূপে অগ্রসর হয় না, (অর্থাৎ উহ তাহার পক্ষে আর তখন ইহ পর- 

কালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। উহা! তখন তাহার পক্ষে 

কেবল সর্পের নিশ্শোকপরিত্যগের স্ায় বোধ হয় মাত্র। ইহাকেই সাধকের 

অমর জীবন, অনস্তত্্রীবন, সত্যজীবন বা নবজীবন লাভ করা বলে। যে 

ভাগ্যবান্ সাধক এই অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি আসন্ন মৃত্যু বা 
দীর্ঘজীবন এতদুভয়কেই সমভাবে দেখেন । যথা, 

ন প্রীয়তে বন্যমানে। নিন্যমানে ন কুপ্যতি। 

নৈবোছ্িজেত মরণে জীবনেনাভিনন্দতি ॥ ূ 
রহ্ধন্ত ব্যক্তি পূজিত হইয়াও প্রীত হন না, নিন্দিত হইয়াও কুপিত হুন ন1। 

তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াঁও উদ্বিগ্ন হন না, এবং দীর্ঘ জীবনেও আনন্দ 
প্রকাশ করেন না। 

| অষ্টাবক্র সংহিতা ১৮/৯৯। 



রি _ ব্রন্ষজ্জের মহত্ব । ১৮৯ 

তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও ব্রন্মলোকবাসী, রুগ্ন হইলেও বলবান্ ও সুস্থ, 
দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্বর্ধ্যবান্ * এবং ভিখারী অবস্থাতেও তিনি 

দান্ুরাগাং স্তিয়ং দৃষ্ট। মৃত্যুং ব1 সমুপস্থিতম্। 

অবিহ্বলমনাঃ শ্বাস্থোমুক্তএব মহাশয়ঃ ॥ অ, সং ১৭1১৪ । 

যে মহাশয় ব্যক্তি অন্ুরাগবতী কামিনীকে দেখিয়া অথবা মৃত্যু উপস্থিত 

দেখিয়! বিহ্বলচিত্ত হন না, প্রত্যুত অবিচলিত ও স্বস্থ থাকেন, তিনিই মুক্ত । 
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবনম্। 
কালমেব প্রন্ঠীক্ষেত নিদেশং ভূতকো! যথা ॥ মন্থ, ৬৪৫। 

ম, ভা, শাস্তিপর্ব ২৪৫।৮৯২৯। 

মরণও অভিলাষ করিবেক না, জীবিত থাকিতেও অভিলাষ করিবেক না, 

কিন্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য যেরূপ প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা! করে, সেইরূপ কালের 
প্রতীক্ষা করিবেক। 

* শঙ্করাচার্যয বলিয়াছেন-- 
শ্রীমাংশ্চ কো 1--যস্ত সমস্ততোধঃ। 

কো বা দরিদ্রোহি ?--বিশালভৃষ্ঃ । মণিরত্বমাল|। 

ধনী কে ?_বিনি সদা সম্তোষষুক্ত। 

দরিদ্র কে ?--যাহার আশ! অধিক। 

তুলনীদাস বলিয়়াছিলেন-_ 
গ্োধন, গজধন, বাজীধন, আঁওর রতনধন খান্। 
যব আওত সন্তৌষধন, সব ধন ধূরিসমান ॥ 

যখন ঈশ্বরকে 'লাভকরত সাধক আত্মারাম হন, তখন গো; অশ্ব, হস্তী এবং 
 -ব্লত্বের খনি প্রভৃতি যাবতীয় ধনকে ধুলীবৎ প্রতীয়মান হয় ॥ 

ভগবান্ বশিষ্ঠ সন্তষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে এইকপ বলিয়াছেন-_ 
অপ্রীপ্তবাগ্থামুৎ্হজ্য সংগ্রাপ্তে সমতাং গতঃ। 

অনৃষ্টহঃখদোষে! ষঃ সন্তষ্টঃ সইহোচ্যতে | 

যে ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বস্ততে বাঞ্ছ৷ এবং সম্যক্প্রাপ্ত ধনাদিতে সমতা অর্থাৎ -ৃ্* 
বিষাদ নাই, তিনিই সা তুষ্ট ইহ। জ্ঞানীরা কহেন। ( যোগবাশিষ্ট )।-- 



১৯০ মুক্তি এবং তাহার সাধন * 

রাজচক্রবর্তী। * বস্তত্কঃ তিনি সাঁধারণ মর্ত্য জীবগণের এত উচ্চে অবস্থিতি 

* মহারাজ ভর্ভুহরি তদীয় ভ্রাতা! বিক্রমাদিত্যের হস্তে উজ্জয়িনীর সিংহা- 
সন অর্পণ করত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি পূর্বভোগ্য রাজন্থখের 

সহিত তাৎকালিক উপভোগ্য অকিঞ্ণনতা-সুখের তুলন1 করিয়।৷ এইরূপ বলি- 

য়াছিলেন-_- 

কৌপীনং শতখণ্ডজর্জরতরং কম্থা! পুনস্তাদৃণী 
নৈশ্িস্ত্যং নিরপেক্ষ্যতৈক্ষ্যমশনং নিদ্রা শ্শানে বনে। 

্বাতম্ব্যেণ নিরঙ্কুশং বিহরণং স্বাস্তং প্রশাত্তং সদ 

স্থর্যং যৌগমহোৎসবেইপি চ যদ্দি ভ্রেলোক্যরাজ্যেন কিম্ 
বৈ, শ, ৮৪। 

জীর্ণ শতখগ্ড চীরবসন, এবং তাদৃশ কন্া, নিশ্চিন্ততা, অপেক্ষাশূন্ত ভিক্ষার 

ভক্ষণ, বনে বা শ্বশানে শয়ন, আত্মবশে অব্যাঘাতে সর্বত্র ভ্রমণ, সর্বদ। 

প্রশাস্ত অন্তঃকরণ এবং যোগরূপ মহোৎসবে চিত্তের স্থিরতা, যদি এ সমস্ত 

বিদ্যমান থাকে, তবে ত্রিলোক্যের রাজ্যে কি প্রয়োজন ? 

তুলসীদাঁস বলিয়াছিলেন_ 
তিন্ টুক কপীন্কো, আউর ভাঁজি বিন লোন্। 
তুলসী রঘুবর উর বর্সেঁ ইন্দ্র বা পুর কোন্ ॥ 

চৈতন্যদেবের পুরুষোত্তমে অবস্থিতিকালে তত্রস্থ রাজ! প্রতাপরুদ্র তাঁহার 

সহিত মিলিবার জন্য একাস্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। সার্বভৌম চৈতন্য- 
দেবকে তদ্বিষয়ে সম্মত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পান; কিন্তু চৈতন্যদেব 
তাহাতে সম্মত হওয] দুরে থাকুক, তিনি সার্বভৌমকে কহিয়াছিলেন, যে 
“এ প্রকার বাক্য কদাচ মুখে আনিও না। যদি এন্ধপ বাকাঁ সকল আমাকে 
পুনর্ববার বল, তাহা হইলে এ স্থানে আমি আর থাকিব না।, তিনি আরও 
বলেন, | 

নিষিঞ্চনন্য ভগব্দভজনো নুখন্ 
পারং পরং িগমিযোবসাগয়ন্ত | 

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ, 

হা! হস্ত হস্তবিষভক্ষণতোহপ্যসাধু ॥ 



ব্রন্মজ্ের মহত্ব । | ১৯১ 

করেন যে, প্রারুত ব্যক্তিরা তাহার সে উচ্চতার পবিমাঁণ-নিরূপণে সম্পূর্ণ 
অক্ষম হুইয়া অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে 
তাহার নিন্দা করে, এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া 
থাকে, কিন্ত কিছুতেই তীহাঁকে আর অথুযাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে না) 
তিনি স্বীয়করতলস্থ শাস্তিরপ মহাখড়া দ্বারা তাহাদ্দিগের সকল আক্রমণকেই 
ব্যর্থ করিয়া থাকেন। * বস্তুত অজ্ঞান মনুষ্যগণ তখন তাহার মহত্ব 

আঁকাঁরাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি। 
যথাহের্ষনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাক্কতেরপি ॥ 

যিনি ভবসাগরের পরম পারে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়! দৃঢ়তার সহিত 
ভগবৎউপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন ধাহায় কর্ম সকল ক্রমে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইয়াছে, এপ্রকার ব্যক্তির পক্ষে বিষয়িগণ অথবা স্ত্রীগণের সহিত 
সন্দর্শন ( অর্থাৎ দর্শন ম্পর্শন আলিঙ্গন প্রভৃতি কার্ধ্য ) বিষভক্ষণ অপেক্ষাও 
অধিকতর অসাধু ( অর্থাৎ অনিষ্টকর কায ।) ( ঈশারও এই প্রকীর অনেক 
উক্তি আছে)। 

যে প্রকার চিত্রপটাদিতে অঙ্কিত কালসর্পের আরুতিও মনের মধ্যে ভয় 
উৎপাদন করে, সেই প্রকার সাধকের পক্ষে বিষয়িগণের এবং স্ত্রীগণের প্রতি- 
ুদ্তি দর্শনও ভয়জনক জানিবে। 

রাজা চৈতন্যদেবের এই সকল বাঁক্য শ্রবণ করিয়াঁও তাহাকে স্পর্শ করি- 
বার আশা গরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, তিনি শেষে স্থির করিলেন যে, 

রথধাত্রার সময় চৈতন্য যখন হুরিনামে উন্মত্ত হইয়া! কীর্ভনের সঙ্গে যাইবেন, 
সেই সময় রাজবেশ পরিত্যাগ করত সামান্য বৈষবেরবেশ ধারণ করিয়া 

“হার পাদম্পর্শ করিবেন। তাহ! হইলেই চৈতন্যদেব তাহাকে সামান্য 
বৈষ্ণব বোধে প্রেমালিঙ্গনঘানে পবিত্র করিবেন। অতএব সন্গ্যাসীর হ্বাধী- 

নতা যে কত উচ্চ তাহা ভিখারী চৈতন্যদেবের জীবনে স্পষ্ট দেখা যাঁয়। 
* ক্ষমীবশীককৃতে। লোকঃ ক্ষময়৷ কিং ন সাধ্যতে। 

শীস্তিথড়গঃ করে যস্য কিং ক্বরিষ্যতি দুর্জনঃ ॥ 

মূ, ভা, উ, পর্ব্ব ৩২।১০৩০। 



১৯২ যুক্তি এবং তাহার সাধন। 

অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, শ্বর্গস্থ দেবতাগণের নিকট তিনি 
সে অবস্থায় সর্ধদা পুজিত হইয়া থাকেন। 

ক্ষম] দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা! দ্বারা কিন! সাধিত হয়? শাস্তিরপ 
খড়গ যাহার হস্তে আছে, ছূর্জন ব্যক্তি তাহার কি করিতে পারে ? 

তুলসীদাস বলিয়াছিলেন-_ 
হস্তী চলে বাজার মে, কুত্তা ভূখে হাঁজার.। 
সাঁধুন্কে ছর্ভাব নহি, ধও নিন সংসার ॥ 

যেমন নগরমধ্যে হস্তীগমন করিলে সহস্র সহত্র কুকুর তাহার পশ্চাৎ 
ধাবিত হইয়া শব্ধ করে, কিন্তু হস্তী ভ্রক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে চলিয়া 
যায়, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা শঙ্কিত হয় ন|, তক্রপ অসংখ্য সাংসারিক লোঁক সম- 

বেত হুইয়! যদি কোন সাধুকে নিন্দা করে, তথাপি তাহার শরীরের ব1 চিত্তের 
ভাবাস্তর হয় না। 

চৈতন্যদেবকে তাহার জীবদ্দশায় বিশেষতঃ তাহার ধর্েনমত্বতাঁর প্রথমাঁ- 
বন্থায় অনেকেই নিন্দা ও পরিহাস করিত; কিন্ত তিনি তাহাতে কিছুমাত্র 
ক্ষোভিত ন! হইয়| সর্বদা এই বাক্যটী পাঠ করিতেন-_ 

পরিবদতু জনো! যথা তথায়ং নন মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ | 
যেখানে সেখানে লোকে পরিবাঁদ করুক, মুখর বলিয়া! তাহাদিগকে আমরা 
বিচার করিব না। 

অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো বা"বালেন শ্বপিতা তদ|। 

ন ক্লিশ্যতি ন কুপ্যেচ্চ বালং প্রত্যুত লালয়েৎ | 

নিনিতঃ স্তুয়মানো! বা বিদ্বানজৈর্ন নিন্দতি। , 
ন স্তৌতি কিন্ত তেষাং স্যাদ্ যথা বোধস্তথাচরেৎ ॥ 

প, দূ) ৭। ২৮৭-২৮৮.। 

পিতা যেমন স্তনন্বয় শিশুর প্রবৃত্তযন্সারী হন, অর্থাৎ অধিক্ষিপ্ত বা তাড়িত 
হইয়াও ক্লিষ্ট বা কোপযুক্ত হন না, বরং তাহাকে লালন করেন, ত্্রপ জ্ঞানী 
ব্যক্তি অঞ্ঞগণকর্তৃক নিন্দিত বা স্তত হইলেও কোনপ্রকার নিন্দা বা স্তব 
করেন না, কিন্ত যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান .হয়, তিনি এরূপ ব্যবহারই 
করেন। 



ব্রহ্মজ্জের মহত্ব । | ১৯৩ 

অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, শ্বর্সস্থ দেবতাঁগথের নিকট তিনি 

সে অবস্থায় সর্কাদ! পুজিত হইয়া থাকেন। 

যে] নাতুযুক্তঃ প্রাহ বূক্ষৎ প্রিয়ৎ বা 
যে বা হতে। ন প্রতিহস্তি ধৈর্য্যাৎ। 

পাপঞ্চ যে। নেচ্ছতি তপ্য হস্তব- 

স্তন্যেহ দেবাঃ ম্পহয়ন্তি নিত্যম. ॥ 
ম, ভা? শাস্তি পর্ব ৩০১।১১০০৮। 

ফিনি মতিমাত্র তিরস্কৃত হইলেও কক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন না এবং অতি- 

মাত্র প্রশংসিত হইলেও প্রিরবাক্য বলেন না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্য্য 

নিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না, এবং হন্তাঁর অমঙ্গল হয় এরপ ইচ্ছাও করেল 

না, * তাহাকে এ সংসারে দেবতারাও নিয়ত স্পৃহা করিয়। থাকেন । 

বিচারেণ পরিজ্ঞাতন্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ | 

অনুকম্প্য। ভবস্তীহ ব্রহ্মবিঝ্ন্্রশঙ্করাঃ | 

যো, বা, স্থিতি প্রকরণ । 
০০ পি ৮ সপ শপ 

মন্থু বলিয়াছেন-__ 

সন্মানাদ্বীদ্ষণে। নিত্যমুদ্ধিজেত বিষাদিব। 
অমুতপ্তৈব চাঁকাজ্ছেদবমানন্ত সর্বদা ॥ 

স্থথং হ্যবমতঃ শেতে স্খঞ্চ প্রতিবুধ্যতে ৷ 

স্থখং চরতি লোকেহম্সিন্নবমস্তা বিনশ্যতি ॥ 
র *২/১৬৩-১৬৪ 1 

, ব্রাহ্মণ সন্মানকে বিষ এবং অপমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিবেন । স্ৃতরাং 

সম্ানলাভের আকাঙ্ষা ন! করিয়া বরং অপমানেরই প্রার্থনা করিবেন। 
কারণ অপমানিত ব্যক্তি সুখে শয়ন করেন, সুথে গাত্রোখান করেন, সুখে 
এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, কিন্ত অপমানকর্তা বিনাশ প্রাপ্ হন। 

* বাহো চাব্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোতৎ্পাদিতে কচিৎ। 

নকুপ্যতি ন ঝা হস্তি সা ক্ষমা পরিকীন্তিত ॥ 

স্মার্ত ধৃত বৃহস্পতির বচন। 
২৫ 



১৯৫ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

র্মবিচার দ্বারা নিজ স্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমায্ার প্রকাশ ধাহার সম্বন্ধে হয়, 

তাদৃশ ব্যক্তির দয়া, বন্ধ! বিষণ ইন্দ্র শিব প্রতৃতি দেবতারা ও আকাজ্ষ। করেন । 
এই শ্রেণীস্থ সাধকগণ শাস্ত্রীয় কোনপ্রকার বিধিনিষেধের অধীন নহেন। 

তাহার! প্রয়োজন-অন্থ্সারে যখন যাহা! ভাল বিবেচনা করেন তখন তাহাই 
কাহাদিগের শান্ত্র। যথা, ভগবান শ্রীকুঞ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-_ 

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তে। বা! মন্ডক্তো৷ বানপেক্ষকঃ | 

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ 

ভা) ১১১৮২৮। 

মুমুক্ষু হইয়! যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, কিংব! (মুক্তি বিষয়ে ) অপেক্ষাশৃন্ত মদীয় ভক্ত 
হন, তিনি (ত্রিদগাদি বিশেষ বিশেষ ) চিত সহিত আশ্রম সকল পরিত্যাগ 

করত বিধিসমূহের কিস্কর না হইয়া আচরণ করিবেন। 

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ। 

যথা তথ যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতে ॥ 
অ, সং ১৮১০০ । 

শষ্টাবক্র কহিলেন, যাহার বুদ্ধি শাস্তি অবলম্বন করিয়াছে, তিনি জনাকীর্ণ 
নগরে বা গ্রামে ধাবমান হন না, অরণ্যেও প্রবেশ করেন না। তিনিষে 
কোন সময়ে ষে কোন স্থানে যে কোন রূপে অবস্থান করেন তাহাঁতেই পরি- 
তুষ্ট থাকেন। & 

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈরিয়মৈরলম_। 
তালরস্তেন কিং কাধ্যং লন্ষে মলয়মারুতে ॥ 

কুলার্ণব তন্ত্র, নবমোল্লাস্ 

পর ব্রন্মের জ্ঞানলাঁত হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাঁকে না, যেমন মল- 
য়ের বাতা পাইলে তালের পাখা আর কোন কার্যে আইসে না । * 

* ব্রদ্ধজানবিগুদ্ধানাং কিং যট্ঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ | 
স্বেচ্ছাচারপরাণাস্ত প্রত্যবায়ে! ন বিদ্যতে ॥ 

ম, নি, তন্ত্র, ৮২৬৮ । 



্রন্মজ্ঞের মহত্ব । ১৯৫ 

বর্ণাশ্রমবয়ৌহবস্থীভিমানে যস্য বিদ্যতে | 

তস্যৈব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকল। অপি ॥ 
প, দ, ধন্যার্দীপ ৯১৯০ 

যে ব্যক্তির বর্ণাশ্রম, জীবিতকাল, বিদ্যা ও অবস্থ!, ইত্যাদিতে অভিমান 
আছে, তাহারই প্রতি বিধি-নিষেধ-শাস্ত্রের অবিকার হয়, কিস্ত অভিমান- 

শৃন্য তবজ্ঞানীর প্রতি তাহ] বিহিত নহে ।* 

কিং তন্ত বৈদিকাচারৈস্তাপ্রিটর্ধাপি তন্ত কিম্। 

্রঙ্গনিষ্স্ত বিছ্ষঃ স্বেচ্ছাচারো! বিধিঃ স্থৃতঃ ॥ 

ম, নি, তন্ত্, ৩। ৯৭। 

শাস্ত্রীয় শাসনের'অধীন হওয়া দূরে থাকুক এই সকল অধ্যাত্মবিদ্যা-বিশারদ 
মহাআ্মাগণ অন্ান্ত ব্যক্তিগণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন তাহা ও স্বতন্ত্র 

ধর্ম শাস্ত্র রূপে গণ্য হইয়। থাকে । 
চত্বারো বেদধন্মজ্ঞাঃ পর্য্রৈবিদ্যমেক বা 

সাব্ররতে যং স ধর্ম শ্তাদেকে। বাধ্যাত্মবিভতমঃ ॥ 

বাজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতি ১।৯। 

বেদ ও ধর্মজ্ঞ চারিজনব্রাহ্ণ আর তিন বেদেেঅভিজ্ঞ এমন অনেক ব্রাঙ্গণের 

নাম পর্যৎ অর্থাৎ সভা । আবশ্তক হইলে তাহারা যাহাঁকে ধর্ম বলিবেন 

তাহাই ধর্ম, অথবা একজন নিপুণ অধ্যাত্ববেত্া! যাহা! বলেন, তাহাও ধর্ম্ম । 

ঈদৃশ ব্যপ্তিগণের যদ্যপি বেদাদি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞত। না থাকে, তাহা! 

হইলেও তুঁহার| প্রকৃত বেদবিৎ রূপে পরিগণিত হইয়া! থাকেন । যথ1, 

ন বেদং বেদমিত্যাহর্বেদে! ব্রহ্ম সনাতনম্ । 

্রন্মবিারতো। যস্ত সবিপ্রো বেদপারগঃ ॥ 

র . জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্। 

বেদকে বেদ বলি না, কিন্ত সনাতন অর্থাৎ নিত্য যে ব্রহ্ম তিনিই বেদ, এবং 

যে ব্যক্তি ব্রন্ষজ্ঞানে রত তিনিই বিপ্রও বেদপারগ। 

* যাবদ্র্ণং কুলং সর্ধং তাবজ্ জ্ঞানং ন জায়তে। 

্হ্ধজ্ানং পরং জ্ঞাত্ব। সর্ববর্ণবিবঞ্জিতম্ ॥ 
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ব। 



১৯৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন | « 

বশি&$ দেব রামচন্দ্রকে কহিয্লাছিলেন-_ 

ব্রহ্মঙ্ঞানের সিদ্ধাবস্থায় সাধকের এতাদৃশ ক্ষমতা জন্মে, যে তিশি অর্পথ 
অগ্তুদ্ধ বিষসংযুক্ত নষ্ট ওক্লিষ্ট বস্তমকল ভোজন করিয়াও শীত মিষ্টান্ন ন্যায় 

জীর্ণ করেন। 1 

যদবধি জ্ঞান না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত মন্ষ্যের বর্ণ ( অর্থাৎ ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 

বৈশ্য শৃদ্র ) এবং কুল, এতহ্ভয়ের অভিমান থাকে, কিন্ত ব্রন্ধঙ্জান লাঁভ 

হইলেই মন্গষ্যের জাতি কুলের অভিমান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। 
কা জাতিরিতি-চর্দযক্তব্সানাংসমজ্ডাস্থীনীত্যুক্ত' ন জাতি রাস্মনে] 

ল্লাতিব্যবহাকোহপি কম্পিতঃ | ম, র, মালা, 

শঙ্করাচার্ধ্য কহিয়াছেন, জাতি কি?- চর্ম, রক্ত, বসা, মাং, মজ্জ, 

অস্থি ইহাঁদিগের ত কোঁনব্ূপ জাতি নাই। আর আত্মার যে জাতি তাহাও 
কল্পনা মাত্র । 

ন যন্ত জন্মকন্্বভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ | 
সজ্জতেহন্মিন্সহংভাবো! দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ভা, ১১। ২। ৪৯ 

জন্ম, কর্ম এবং বর্ণ ( অর্থাৎ রূপ ) আশ্রম ও জাতি হেতু বাহার এই দেহে 
তাহং (অর্থাৎ আমি ) ভাব উৎপন্ন ন৷ হয়, তিনিই হরির প্রিয় । 

মহধি ভৃগু ভরদ্বাজকে কহিয়াছিলেন-_ 

ন বিশেষোইস্তি বণণীনাং সর্ধবং ভ্রাহ্মমিদং জগৎ। 

্রহ্মণ পূর্ব্থষ্ঠং হি কর্ম্ভিবর্ণতাং গতঃ ॥ 
ম, ভা, মো, ধ, 

ইহ লোকে বস্ততঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই । আদিতে সমুদয় জগত্তই 
ব্রাঙ্গণজাতিময়ছিল। মনুষ্যগণ পুর্বে ব্রঙ্গাহইত্তে এক ব্রাঙ্গণ জাতি রূপে 

লুট হইর ক্রমে ক্রমে কাধ্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইর়াছে। 
+ অপবিক্রমপথাঞ্চ বিষসম্পর্কদৃূষিতম্। 

ভুক্ত জররতি ক্ষিপ্রং ক্রিষ্টং নষ্ট মিষ্টবৃৎ॥ 
মো, বা, উপ, প্রকরণ। 



বিষয়স্খ ও ব্রন্ধানন্দ | 

মনুষ্য মাত্রেই চিরদিন সুখের জন্য লাল্লায়িত। তাহারা ঘে কোন কার্ধ্য 
করেন তাহার উদ্দেস্ত একমাত্র কেবল স্ুখলাভ | কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, 
প্রকৃত সুখ যে কোথায় এবং কিরূপ, ইহা কতিপয় তবজ্ঞপুরুষ ব্যতিরেকে, 

অন্ত কেহই অবগত নহেন । সংসারসুখাসক্ত ক্ষুত্রচিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতা 

নিবন্ধন ধন এবং পুত্র প্রভৃতি সাংসারিক অনিত্য বস্তু সকলকেই প্রকৃত 

স্থখের আকর বিবেচনা করিয়। শাস্তিশৃন্তহৃদয়ে চিরজীবন তাহাদিগেরই সেব। 
করিয়া থাকেন । কিন্ত তত্বজ্ঞ পুরুষেরা সেই সমস্ত ক্ষণবিনাণী বস্তকে 

নিতান্ত ছুঃখপুর্ণ ও অশ্বাস্তিকর জানিয়া সে সকলের মধ্যে কিছুই কামন। 
করেন না।* অধিকন্ত সংসারী ব্যক্তিগণ ত্রাস্তবুদ্ধির বশীভূত হইয়া! যাহাকে 
নিতান্ত রসহীন ও কঠোর জীবন বলিয়া বিবেচনা করেন; তাহারা 

শাস্তি-প্রদ এবং পরমানন্দপূর্ণ জানিয়া সেই সাধকের জীবনকেই প্রাথ* 
গত বত্বের নহিত গ্রহথ করিতে বাধ্য হন ।- যথা, 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে কহিয়াছিলেন,__ 

যা নিশ। সর্বভূতানাং তদ্যাং জাগি নত্যমী | 

যর্যাং জাগ্রতি ভূতানি না! নিশ1 পশ্বাতো মুনেঃ ॥ 
গী) ২। ৬৯। 

অন্জানী প্রাণী সকলের পরব্রক্গবিষয়ক নিষ্ঠা রাত্রিতুল্লা হয়, (অর্থাৎ 

তাহার! তদ্বিষয়ে কিছুই দেখিতে পায় না) কিন্তু সংযশী ব্যক্তিদিগের 

বৃদ্ধি কেবল সেই, ব্রক্মনিষ্ঠাতেই জাগ্রৎ থাকে । আর যে বিষয়ন্থথেতে 

এস প-৯-ও লাজ এ পোপ পপ 
পপ 

পরমানন্দপূর্ণোইহং সংসরামি কিমিচ্ছরা ॥ 

ৃ্ পা দঃ ৭1২৫৪ । 

অজ্ঞানী ছুঃখিলোক সকল অনিত্য ভার্ধ্যাপুত্রাদি কামনা করত সংসারে 

নিমগ্ হউক, পরমাননে পরিপূর্ণ আমি আর কি ইচ্ছা করিয়া সংসারে” 

আসক্ত হইব। 



১৯৮ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 

সর্ব প্রাণীর বুদ্ধি লিপ্ত, তৰজ্ঞানী মুনিদিগের তাহা! 'রাত্রিতুল্য হয়, (অর্থাৎ 
মুনিরা বিষয়স্ুখের প্রাতি দৃষ্টিপাত করেন না) * 

বিষয়স্থখের উল্লেখ করিয়! দৈত্যেন্দ্রনন্দন প্রহলাদ বলিক়্াছিলেন-_ 

কিমেতৈরাত্মনস্তষ্টেঃ মহ দেহেন নশ্বরৈঃ | 

অনর্থৈরর্ধনংকাশৈর্নিত্যানন্দগমহোদধেঃ ॥ 
ভা, ৭৭18৫ । 

এই সমস্ত রাজ্য সম্পত্তি এবং দেহ সমুদয়ই নশ্বর, এবং বাস্তবিক অনর্থ অথচ 
অর্থবৎ প্রতিভাত হইতেছে (সুতরাং অতি তুচ্ছ,) এ সমুদায় দ্বারা পরমানন্দ 
রসের সাগরস্বরূপ যে আত্মা তাহার কি হইবেক ? 

তিনি আরও বলিয়াছিলেন-_ 

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্ 
কগুয়নেন করয়োরিব দুঃখছুঃখম, | 

তৃপ্যস্তি নেহ কৃপণ বহুছুঃখভাজঃ 

কণ্ডুতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥ 
ভা, 9৯18৫ | 

দত্রপ্রভৃতি (চর্মরোগ সকল) হস্তদ্বারা কখুয়ন করিলে প্রথমতঃ সুখবোধ 
হইলেও পরিণামে যেপ্রকার ছঃখ অনুভূত হয়, স্ত্ীসস্তোগাদি তুচ্ছ গার্হস্থ্য 

স্থখেরও সেই প্রকার ছুঃখই অবসান ।1 কামুক পুরুষের! সি সে সুখে 
চে 
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1 সনতকুমাঁর নারদকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন-” 

জুখং বৈষয়িকং শোকসহম্রেণাবৃতং ত্বতঃ। 

ছুঃখমেবেতি মত্থাহ নান্নেইস্তি সুখমিতাসৌ ॥ পদ, ১১1২১৮ 

শু 

রর 



বিষয়সুখ ও ব্রন্ষানন্দ | | ১৯ 

তৃপ্তিলাত করিতে না পারিয়া বস্ততঃ বহুতর ছুঃখই ভোগ করিয়া 'থাকে। 

বৈষদ্ধিক সখ মহঅ হঃখের র দ্বার! রা আৰৃত থাকায় সে সুখও ছুঃখমধ্যে পরিগণিত, 

হয়। এই সকঙ্গ বিবেচনা করিয়া! আমি প্রথমত+ বলিয়াছি যে ক্ষুত্র বস্ত- 

মাত্রেই সুখ নাই । 
রামচন্দ্র কহিয়াছিলেন-__ 

বিষয়াশীবিষাসঙ্গপরিজর্জরচেতসাম্। 

অপ্রোৌঢাত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণম্ ॥ 
বিষয়রূপ-কালসর্প-সংসর্গ দ্বারা নিত্য জর্জরিতচিত্ত এবং আত্মবিবেচনাশূন্ত 
ব্যক্তির আম়ুঃ কেবল শ্রমের কারণ হয় । 

ইয়মন্সিন্ স্থিতোদার। সংসারে পরিপেলব1 | 

প্রীমুনেঃপরিমোহায় সাপি নূনং ন শর্দা ॥ যো, বা, বৈ, প্রকরণ । 
এই সংসারে অতি সুন্দর মহতী যে শ্রী (পরশ্বর্যয) সে কেবল মোছের কারণ 
মাত্র, নতুবা সুখের কারণ কখনই হয় না। 

বেকন বলিয়াছেন) 1090006-081) 1101)69 76৮89: (80 0076 1982286 

০08 1760৩, 

শঞ্চদশীকর্তা লিখিয়াছেন-_ 

অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে। 
নাশে ছুঃখং ব্যয়ে ছঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥ প, দ, ৭১৩৮ 

প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অর্থের উপার্নে নান! ক্লেশ, পরিরক্ষণে নানা! 

ছুঃখ, এতদ্ব্যতীত অর্থ নষ্ট হইলে মহাঁশোক, এবং ব্যয় হইয়! গ্লেলেও অত্যন্ত 
দুঃখ হইয়া! থাকে) অতএব যাহার আয় ব্যয় স্থিতি তিনটাতেই স্থথ অথবা 
শাস্তি নাই, সেই ক্লেশকারী অর্থে ধিক্ থাকুক । 

, সন্তানাদ্দি হইতেও যে প্রকৃত সুখের আশ! নাই তাহ! শান্ত্রকারগণ এই- 

রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; যথা, 
অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্। 

লন্ধোইপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥ 

জাতষ্য গ্রহরোগাদি কুমারস্য চ মুকতা। 
উপনীতেইপ্যবিদ্যত্বমন্ুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে ॥ 



(২৬৪ মুক্তি এবং তাহার নাখন। 

কিন্ত ধীর ব্যক্তি কণ্ড,তির স্যার জানিয়। কামাভিলাষ সহ্য করিয়া থাকেন। 
অষ্টাবক্র খধি জনককে কহিয়াছিলেন-_- 

আয়ানাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন। 

অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্পোতি নির্রতিম. ॥ 
অ, সং, ১৬।৩। 

বিষয়-বাঁসন। হইতেই সকলে ছুঃখ ভোগ করে,* অথচ এই গৃঢ় উপদেশ কেহই 
জানে না । যিনি এই উপদেশ দ্বার! রা নির্ব তি লাভ করেন, তিনিই ধন্য | 

ফুনস্চ পারদারাদি দারিজ্রঞ্চ বু কুটুদ্িন:। 
পিত্রোছখস্য নাস্ত্যন্তে। ধনী চেন্সিয়তে তদা ॥ 

প, দূ, ১২। ৬২-৬৪। 

সন্তান না জন্মিলে পিতা মাতার চিরকাল ছুঃখ থাকে, জন্মিলে গর্ভশ্রাব 

বা প্রসবকালে ক্লেশ হয়, এবং জাত বালকের বাল্যকালে গ্রহরোগাদি জন্য, 

কুমার বয়সে বাক্যের অক্ষ,ন্তি নিমিত্ত, আর উপনয়নের পরে বিদ্যা না হওয়। 

জগ্ঘ, অথব। বিদ্বান হইলে তাহার বিবাহ নিমিত্ত, পিতা মাতারই হঃখ হয়। 

পুত্রের যুব! বন্ধসে পরদারাদি দোষ হইলে পিতা মাতারই ক্লেশ, এবং তাহার 

বহু পরিবার হইলে তাহাদিগের ভরণ পোষণ জন্য, আর পুত্র ধনী হইলেও 

তাহার মরণ শঙ্কা নিমিত্ত, পিত! মাতারই দুঃখ হইয়৷ থাকে । এইরূপে দেখ! 

যাঁয় যে তাহাদিগের দুঃখের আর অস্ত নাই। 

* ভগরান্ সনৎকুমার মহধিসমূহকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন__ : 

নাস্তি বিদ্যা, সমং চক্ষুঃ নান্তি সত্য সমং তপঃ। | 

নান্তিরাগসমং ছঃখং নান্তি ত্যাগসমং স্থম্ ॥ *  ম, ভা, মো, ধ, 

বিদ্যার তুল্য চক্ষু নাই, সত্যের তুল্য তপস্যা নাই.) “অনুরাগের ৪ 

ছঃখ নাই, এবং ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। 
নারদ ধষি ঘুধিষ্িরকে কহিয়াছিলেন__ 

শোকমোহভয় ক্রোধরাগট্ৈব্যশ্রমাদয়ঃ | 
যন্থুলাঃ স্্যনূ্ণীং জহ্াৎ স্পৃহা প্রাণার্থয়ো বুধিঃ। ভা, ৭ ১৩। ৩৩ 

ধন এবং প্রাণ মনুষ্যদ্দিগের শোক, মোহ, ভয়, .ক্রোধ, অন্রাগ, দীনতা। এবং 

শ্রমাদ্দির মূল। পণ্ডিত ব্যক্তি এছুই পদার্থে স্পৃহা পরিত্যাগ করিবেন। , 
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ষচ্চ কাম সুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ স্ুখং | 

তূষ্ণক্ষয় সুখস্যৈতে নারহতঃ ষোড়শীং কলাং | 
ম, ভা, মো, ধ, ১০১। ৬। 

কি কামনার পূর্ণতা জনিত পার্থিব নখ, কি স্বর্গীয় মহৎ সুখ, ইহার তৃষণাক্ষয় 

জনিত বিশুদ্ধ স্থাখের ষোঁড়শাংশেরও একাংশ নহে । 

প্রকৃত জ্ঞানতৃপ্ত সাধকের আনন্দ উপভোগ-সন্বন্ধে অষ্টাবক্র কহিয়াছিলেন,-_ 

আত্মবিশ্রাস্তিভৃণ্ডেন নিরাঁশেন গতার্ভিনা | 
অন্তর্যদনুভূয়েত তত কথং কন্য কথ্যতে ॥ 

স্ুপ্তোহপি ন নুযুণ্তোৌ চ ন্বপ্রেঘপি শয়িতে। ন চ। 
জাগরেহপি ন জাগর্তি ধীরস্তপ্তঃ পদে পদে ॥ 

অ, সং, ১৮। ৯৩-৯৪। 

যিনি নিয়ত পরমাত্বীতে বিশ্ামপূর্বক তৃপ্তি লাভ করিতেছেন, যিনি সমুদয় 
আশা! অর্থাৎ ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি কোন বিষয়েই কষ্ট 
অনুভব করেন না, তিনি অন্তঃকরণমধ্যে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহ! 
কাহার নিকট কিপ্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে ? 

সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সুষুপ্তি অবস্থায় থাকিয়াও স্থপ্ত নহেন, নিদ্রিত থাকি- 

যাও শয়িত নহেন, জাগরিত থাকিয়াও জাগরিত নহেন; তিনি (নিয়ত পূর্ণ 

আনন্দ অন্থভব করিয়া) কেবল পদে পদে পরিতৃপ্ত * হইয়া থাকেন। 

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন-_ 

মধ্যর্পিতাত্বনঃ সভ্য নিরপেক্ষন্য সর্বাতঃ | 

ময়াস্নুনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাছিষয়াত্বনাম্ ॥ 
অকিঞ্চনন্য দাস্তসা শান্তস্য সমচেতসঃ | 

ময়! সন্তষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়। দিশঃ | 
ভা১ ১১।১৪।১২-১৩। 

রিষরাচার্ধয তাহার হ্রীতাসার নামক গ্রস্থে লিখিয়াছেন )_ ] 
«নহি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্।” 

তৃপ্তির অপেক্ষ। অধিক ফল কোথাও নাই। 
৬ 
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হে সভ্য, যিনি কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া আমাঁতে আত্মা 

সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যে সখ উপভোগ করেন, বিষয়ীদিগের সে সুখ 

কোথায় ? 1 

+ নারদ যুধিঠিরকে কহিয়াছিলেন-_ 

সন্তষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যত স্ুথম্। 
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোতর্থেহয়া দিশঃ ॥ 

্ ভা, ৭১৫১৬ । 

যিনি সন্তষ্টচিত্ত, চেষ্টাবিহীন, এবং আত্মীনন্দ-সন্তোগে রত, তাহার যে সুখ; 

যাহারা অভীষ্ট-লোভে ধনোপার্জনের নিমিত্ত দিকে দিকে ধাবিত হইতেছে 

তাহাদিগের সে স্গখ কোথায় ? 

বন্ততঃ পাঁধিৰব অভিষ্ট সিদ্ধির আশার সফলতাতেও, মনুষ্যের প্রকৃত- 

স্থখ লাভ ঘটে না । আশার সম্পূর্ণ অভাব হওয়াই মানবের পক্ষে প্রকৃত সখ 

লাভের এক মাত্র অবস্থা। কারণ দেখা যায় একটা আশা পুর্ণ হইতে না 
হইতে পূর্ববীপেক্ষা বলবৎ অপর দশটা নূতন আশা আসিয়৷ তাহার স্থানে 
উপস্থিত হয়; এবং এইরূপে আশার সফলতার সহিত আঁশ! ক্রমশঃ বৃদ্ধিই 
পাইতে থাকে । স্থতরাং আঁশাগ্রস্ত ব্যক্তি চিত্তের অস্থিরতা বা ব্যাকুলতা 

নিবন্ধন শাস্তি সুখ কখনও লাভ করিতে পারেন না। অধিকস্ত যদি কোন 

একটি আশ! সবিশেষ চেষ্টা দ্বারাও সফল ন! হয়, অথব! যদি কোন একটা 

বিশেষ প্রিয় ও আয়ত্তাবীন বস্ত..বিনষ্ট হইয়া! যাঁয়, তাহ! হইলে আশাভঙ্গ- 

জনিত দারুণ ক্লেশে অনেক সময় তাহার হৃদয় তগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। 

এই জন্য ব্যাস লিখিয়াছেন,__ 
আশা বলবতী কষ্টা নৈরাশ্তং পরমং সুখং। 

ম, ভা, মো, ধ, ৫1৮। 

আঁশাই বলবতী কষ্ট, এবং আশাত্যাগই পরম সুখ । 

শঙ্করাঁচার্যয লিখিয়াছেনঃ__ 
কোঁব! মৃত স্তাৎ ?-স্থখদা নিরাশ।। 

মণিরত্ব মাল! । 

অমুত পদার্থ কি?--আনন্দপ্রস্ছু আশী-বিহীনতা। 
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যিনি অকিঞ্চন, দন্ত, সমচেতা ও আমাকে লইয়! সন্তষ্ট, তাহার সমুদয় দিকৃই 
স্থময় | * 
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* মহারাজ রামকুষ্চের সা"সারিক স্থখের নিতাস্ত অপ্রতুল ছিল না; 
কিন্তু যখন তিনি পরমার্থ রসের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, তখন স্পষ্টাক্ষরে 
বলিরাছিলেন যে “ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ।” 

মহাত্মা ভীক্মকে শম্পাক নামে এক সন্যাসী ব্রাহ্মণ এ সম্বন্ধে যাহা বলি- 
য়াছিলেন, এবং শরশয্যায় থাকিয়! ভীন্মদেবও পুনর্কার যুধিঠিরকে যাহ! 
বলিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি 3_-যথা,২_ 

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়! সমতোলয়ং। 
অত্যরিচ্যত দারিদ্রং রাজ্যাদপি গুণাধিকং ॥ 
আকিঞ্চন্যেচ রাজ্যেচ বিশেষঃ স্ুমহানয়ং 

নিতোদিগ্রো। হি ধনবান্ মৃত্যো রাস্য গতো! বথা ॥ 

' নৈবস্যাগ্ি নঁচাদিত্যো ন মৃতু নঁচ দস্যব। 
প্র্বস্তি ধনত্যাগাদিমুক্তস্য নিরাশিষঃ ॥ 

মূ, ভা, মো, ধ, ৩। ১৬১ ১১১ ১২ 

রাঁজ্য এবং পারা এই উভয়কে তুলাদণ্ডের উভয় দিকে স্থাপন করিলে 

দেখা যায় যে অকিঞ্চনতা৷ অপেক্ষা! রাজ-স্থখ অনেকাংশে নিকৃষ্ট । বিশেষতঃ 

উহাদের মধ্যে এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে, যে রাজ! কিম্বা! ধনবান্ ব্যক্তি 
ইহার! সর্বদাই কাঁলগ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন, কিস্ত আশা বিহীন 
মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগ নিবন্ধন অগ্নি, নুর্য্য, মৃত্যু, দ্য বা অন্য কোন বস্ত 

হইতে কিছু মাত্র ভয় বাঁ দুঃখের সম্ভীবন] থাকে না| 



২*$ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 

ভগবান্ বশিষ্ট রামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন-- 
_ পুর্ণে মনসি সংপুর্ণৎ জগৎ সর্বং সুধারসৈঃ। 

উপানদৃগুড়পাদস্য যথা চম্মারতৈব ভূঃ ॥ 
যো, বা, উপ, প্রকরণ । 

সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বার! মন পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ সুধারস দ্বারা পরিপূর্ণ 
হয়। যেমত যে ব্যক্তির চরণ পাছ্কাঁবৃত, তাহার নিকটে সকল তৃমিই চর্া- 
বৃত বোধ হয়, সেইরূপ । 

মহধি যাঁজ্ঞবন্থ্য তদীয় পত্ী মৈত্রেয়ীকে কহিয়্াছিলেন,_ 
ইদং সত্যৎ সর্কোষাৎ ভূতানাং মধ্বপ্য সত্যস্য। 
বর্ধাণি ভূতানি মধু ॥ 

বৃহদ্দারণ্যক উপনিষদ 81৫১২ । 

এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদয় প্রাণীর মধুস্বরূপ; সমূদয় প্রাণীও এই সত্যের 
নিকট মধুরূপে প্রকাশবান্। 

পঞ্চদশীকর্তাশ্রীমস্তারতীতীর্থ মুনি পরিতৃপ্ত ভূপতির সুখের সহিত আত্মজ্ঞ 

ব্যক্তির সুখের তুলন1 করিয়া! এইরূপ বলিয়াছেন ;- 

যুবা রূপী চ বিদ্যাবানীরোগে! দৃঢ়চিত্ববান্। 
সৈন্যোপেতঃ অর্ধপৃথ্থীৎ বিত্তপুর্ণাৎ প্রপালয়ন্ ॥ 
স্ধৈর্মানুষ্যকৈর্ভো গৈঃ সম্পন্নস্ত,গুভূমিপঃ | 
যমানন্দমবাপোতি ব্রন্ষবিচ্চ তমশ্গ,তে ॥ 

পদ, ১৪। ২১-২২। 

যুব পুরুষ, রূপবান্, বিদ্বান, নীরোগশরীর, বুদ্ধিমান ও বহুসৈন্যবিশিষ্ট হইয়] 
বিত্রপূর্ণ সসাঁগর। পৃথিবী শাসন করত সমুদয় মানুষানন্দ উপভোগ করিয়। 
পরিতৃপ্ত ভূুপতিরা যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তব্বজ্ঞানী সতত ভাঁহা উপভোগ 
করেন। 

নিক্ষামন্বে ম্মেহপাত্র রাজ্ঞঃ মাধনসঞ্চয়ে | 
ছুঃখমামীন্ডাবিনাশাদতিভীরনুবর্ততে ॥ 



বিষয়জুখ ও অন্ধানন্দ । ২০৫ 

নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাতত্তদানন্দোইধিকোহন্যতঃ । 
গন্ধর্ধানন্দ আশান্তি রাজ্ঞোনাস্তি বিবেকিনঃ ॥ 

প, দ; ১৪1।২৬-২৭। 

পূর্বোক্ত রাজা ও বিবেকী উভয়েরই কামনার অভাববিষয়ক সুখ সমান 
হইলেও রাজ্যরক্ষার সাধনসঞ্চয়জন্য ও ভবিষ্যদ্বিনাশের ভয় জন্য রাজার ছুঃখ 
হয়; কিন্তু বিবেকীর সে উভয়ই হয় না, অতএব তাহার আনন্দকে অধিক 
বলিয়। স্বীকার করা যায়।* আর রাজার গন্ধব্বানন্দে বাগ! হয়, বিবেকীর 
তাহাত্তেও বাসন হয় ন1। 

* বশিষ্ঠদেব এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 

ন তথ! ভাতি পূর্ণেন্দু নন পূর্ণঃ ক্ষীরসাগরঃ | 
ন লক্ষমীবদনং কান্ত স্পৃহাহীনং যথা মনঃ ॥ 

যো, বাঁ, উপ, প্রকরণ । 

পূর্ণিমার চন্দ্র তেমন দীপ্তি পাঁয় না, পরিপূর্ণ ক্ষীরসাগরের তরঙ্গলহরী তেমন 

দীপ্তি পায় না, অতুল এশ্বর্যের অধিপতি ব্যক্তির মুখ তেমন দীপ্তি পায় না, 
মানবের মন স্পৃহাপরিশূন্ত হইলে যেমন দীপ্তি পায়। 

নচ ত্রিভ্বনৈশ্ব্য্যান্ন কোষাদ্রত্বধারিণঃ | 
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্মহত্বোপবুংহিতাৎ ॥ 

যৌ, বা, 

মহাচিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফল লাভ হয়, অপর ব্যক্তির 
রত্বপূর্ণ ভাগার এবং ত্রিভূবনের খরশ্ব্ধ্য লাভেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না । 

কল্পান্তপবনা বাস্ত যাস্ত চৈকত্বমর্ণবাঃ। 

তপন্ত দ্বাদশাদিত্য। নান্তি নির্মনসঃ ক্ষতি; ॥ 

বন্পান্ত-পবন বহন করুক, কিংবা সপ্তসমুদ্র একত্ব প্রাপ্ত হউক, অথবা দ্বাদশ 

সুর্ধ্য জগৎকে মন্তপ্ত করুক, মনোহীন নিষ্পৃহ ব্যক্তির কিছুতেই ক্ষতিবোধ 
নাই। 

সংসারের সুখমাত্রেই ছঃখমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন স্থখ সংসারের কোন পদা- 
থেঁই নাই; কিন্তু সাধকগণ যে পথে গমন করেন, তথায় নিরবচ্ছিন্ন স্ুখই 
বর্তমান। অধিক কি সাধকগণ যে মুক্তি লাভের জন্য সর্বদা যত্ব করেন, 

লতা 



২০৬ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 
সসেজ 

ছুঃখের আত্যন্তিক অভাব হওয়াই তাহার স্বরূপ । ন্যায়শাস্ত্রগ্রণেতা মহর্ষি 
গৌতম অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপ এইরূপ বলেন ;--যথা, *ছুঃখ-জান্স- 
প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদস্তরাঁপায়াদপবর্গঃ” ছুঃখ জন্ম 

প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের অপবর্জঞন বা অভাবরূপ যে সম্পূর্ণ স্থখাবস্থা 

তাহারই নাম অপবর্গ বা মুক্তি। 
যে সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্স্ত স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই তাহা- 

রাও বিবিধপ্রকার ছুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মন্গষ্যগণকে 
মুক্তি সাধন করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শন 

যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তথাপি মুক্তি সাধন করিতে 

সকলকেই অন্থরোধ করিয়াছেন। সাঙ্যের মতে মুক্তি এই যে, “আত্মার 
সহিত সুখ ছুঃখাদি প্রাকৃতিক ধর্মের যে বিশ্ব প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ আছে তাহার 

উচ্ছেদ সংঘটনের নামই মুক্তি। যথা, কপিল, পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, 
“তদুদ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তহুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ” স্বখছুঃখাদি প্রারুতিক ধর্ম সকল 

যখন আত্মীতে লিপ্ত না হয়, কপিলের মতে তখনই আত্মার মুক্তাবস্থা । 

বৌদ্ধধর্ম প্রচারক রাজপুত্র গৌতম জীবাত্মা বা পরমাক্মীর অস্তিত্ব সন্বন্ধে 
স্পষ্টতঃ কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই ; কিন্ত তিনি যে এক “কর্মের” উল্লেখ 
করিয়াছেন তদ্বার! তাহার পাঁকতঃ (জীবাত্মা ও পরমাত্মা ) উভয়ই স্বীকার 

কর! হইয়াছে । তিনি জর! মরণ ও পীড়া জনিত ছুঃসহ ছুঃখের হস্ত হইতে 

পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যস্টিকেই “নির্বাণ” সাধন করিতে অনুরোধ 

করিয়ছেন। তাহার নির্বাণের অর্থ রিজ ডেভিড সাহেব তাহার গ্রন্থে 

এইরূপ লিখিয়াছেন ;- 
£41105971% 18 009191016 0109 8209 (10100 98 &% 81101698, 02100, 90866 

07 10100. 3 %1)0. 16 00808156960 26 211) 00 099, [0910218১196 2:07009- 

60 1)0180953+-1)0110953, (2126 15১ 10 009 7300010256 961056» 1১6:690 

19299, €00%2683, &00. চ180019.+* 

4039000018102, 0 10৪ 10510, 019], বু) 0. 119. 

 বুদ্ধবংশলেখক নির্বাণ সন্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, 

নির্বাণ অর্থে মনুষ্যের সন্ত বিলোপ ব1 একেবারে মহাবিনাশ নহে ; কেবল, 



প্রকৃতি বা মায়া। 

এই জগতের স্জন-পাঁলনাঁদিতে পরমেশ্বরের যে শক্তি নিযুক্ত আছে 
তাহারই নাম প্রক্কতি বা মায় 1* ইহাকে স্বভাব, প্রধান, বাঁ অব্যক্ত শবেও 

মাত্র ভ্রম, ত্বণা এবং তৃষা এই তিনটার আত্যন্তিক উচ্ছেদই নির্বাণশবে 
কথিত হয়। 

এ বিষয়ে প্রফেসার মোক্ষ মূলার এইরূপ কহেন-__ 
“1£ ৩1001 10 108 010810009-0209 96 9৮৫1 [05886 চ711616 

2120 15 00810610160. 03816 18 106 009 1101) 10010 605179 (109 
165 1706210106 9170010. ১০ 0101017119001) আ1]8 20056 1? 006 011) ০01৫ 
1980010 1)675906 010106611101906 1 9 885107080 €0 006 01৫, 
8110) 01826 51011200100. 

130001)9. (1)091)9+5 [29120168 ], ২01. 

এতাবতা মুক্তিসম্বন্ধে যে কয়েকটা শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল 
তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ষে, মুক্তির ভাব পক্ষে অনৈক্য থাকিলেও 
অভাঁবপক্ষে প্রায় সকলেরই এ্রকমত্য আছে । এই রোগ, শোক, জরা মৃত্যুময় 
সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়! প্রক্কৃত জ্ঞানিব্যক্তিগণ চিরকালই “মুক্তি” রূপ নিরা- 
পদ স্থান লাভ করিবার জন্য যত্ব করিয়াছেন । কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে ধাহার। 
আনন্দের প্রত্রবণ-স্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের শরণাগত ন! হইয়া অন্ত 
উপায়ে মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছিলেন তাহারা বহু সাধন দ্বারা নিজ নিজ 
আত্মাতে "নিদ্রা স্তায় একপ্রকার স্থথছ্ুঃখবর্জিত অবস্থা আনয়ন করিতে 

সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ রূপ যথার্থ মুক্তির 
অবস্থা লাভ কধিয় কৃতরুভার্থ হইতে পারেন নাই । অতএব যাহারা এই 
পৃথিবীতে যথার্থ স্থখ চান, তাঁহারা সুখস্বরূপ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করুন। 
নতুবা সংসারে স্থুখ অন্বেষণ করা কেবল মরীচিকায় জল অন্বেষণ করার স্াঁয় 

বৃথা মাত্র। 

* ব্রন্মণঃ সকাশীৎ নাঁনাবিধজগছিচিত্রনির্মীণসমর্থা বুদ্ধিরূপ! ব্রহ্মশক্তির়েষ 
প্রক্কৃতিঃ | পনিরালম্বোপনিষদ্।* 



২০৮ _.. মুকজি এবং তাহার সাধন। 

সা মায় পালিনী শক্তিঃ কৃষ্টিসংহারকারিণী। জ্ঞা, সঃ তন্ত্র 
সা বা এতন্ত সং্র্,$ শক্তিঃ সদসদাস্ম্িক । | 

মায়। নাম মহাভাগ যয়েদং নির্দমে বিভূঃ | ভা, ৩/৫।২৬। 

হে মহাভাগ, ভগবান্ আপনার যে সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব 
নির্মীণ করিয়াছেন, তাহারই নাম মায়! 

পরমেশ্বরের এই সৃষ্টি শক্তিকেই ছূর্বলাধিকারী ব্যক্তিদ্রিগের উপাসনার 
স্থবিধার নিমিত্ত তন্ত্রাদি শাস্ত্রে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা! কর! হইয়াছে । যথা, 

প্যা দেবী সর্ব-ভূতেষু বিষুমায়েতি শকিতা। মার্কগেয় চণ্ডী ৫। 
ভগবান্ শিব পার্বতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন-_ 

ত্বং পর। প্রকৃতি; সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ | 

মহত্বত্বাদি ভূতাস্তং ত্বয়া স্য্রমিদং জগৎ ॥ 

নিমিত্তমাত্রং তদ্বন্ধ সর্ধকারণকারণম্ । 
তশ্তেচ্ছামাত্রমালন্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পর] ॥ 

করোষি পাসি হংস্তস্তে জগদেতচ্চরাঁচরম্ ॥ 
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকাল: প্রকীন্তিতঃ। 
মহাঁকালস্ত কলনাৎ ত্বমাদ্যা কলিক! পরা ॥ 

কালম্বাদাদিভৃতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে ॥ র্থ উন্লাস। 
ধ্যানস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারপভেদতঃ | 

অরূপং তব যদ্ধযানমবাঙ্জনসগোচরম্ ॥ 

মনসোধারণার্থায় পীত্তং স্বাভীষ্টসিদ্য়ে । 

হুক্ধ্যান প্রবোধায় স্থলধ্যানং বদদামি তে ॥ 
অরূপায়াঃ কলিকায়াঃ কালমাতুর্মহাছ্যতেঃ। 

গপক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পন1 ॥ ম, নি, তন্ত্র, ৪র্থউল্লাস। 

ভগবান্ মহেশ্বর কল্পিত কলিকামৃত্তির স্কুলধ্যান কছিতেছেন। 
মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীম্। 
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিলসদ্্ত্রবিন্বস্থিতাম্॥ ইত্যাদি। ৫ম উল্লাস। 

প্রকৃতির এইনপ স্থুলধ্যান শুনিয়] পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব, 
গ্রন্কতিসস্ভৃত এই যে জগৎকার্ধ্য কেবল ইহাঁরই রূপ (অর্থাৎ বাহাদৃশ্ত) আছে।, 



প্রক্কৃতি ব! মায়া । ২০৯ 

কিন্তু যে, আদি শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি হইতে মহত্তত্বাদির উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহা অতিহথক্ষ (ুক্াতিহুক্ম), অতএব তাহার রূপনিব্বপণ কিন্ধপে সম্ভবে? 
যথা, 

দেব্যুবাচ 

মহদ্যোনেরাদিশক্তে শ্হাকাল্য! মহাছ্যতেঃ | 

হুক্মাতিহ্ক্মভৃতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্ ॥ 
রূপ প্ররুতিকার্ধ্যাণাং স! তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা । 
এতন্মে সংশয়ং দেব | বিশেষাচ্ছেতুমর্হসি ॥ 

শ্রীদাশিব উবাচ 

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে। 
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্লিতম্ ॥ 

ভগবান্ শিব এক্ষণে কোন্ কোন্ গুণক্রিয়ার অনুসারে কিকি প্রকার 
দেবীরূপ কল্পন1 কর! হইয়াছে তাহাই বলিতেছেন। 

শ্বেতপীতাদিকো। বর্ণে যথা! কৃষ্ণ বিলীয়তে। 
প্রবিশস্তি তথ কাল্যাঁং সর্বভৃতানি শৈলজে ॥ 

অতস্তস্তাঃকালশক্তেনিগুণাঁয়। নিরাকতেঃ | 

হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণ]! নিবপিতঃ ॥ 
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ.শিবাত্মনঃ | 

অমৃতত্বাল্ললাটেইস্তাঃ শশিচিহ্ৃং নিরূপিতম্ ॥ 

শশিসুর্য্যাগ্রিভিমিত্যৈরখিলং কালিকং জগৎ । 

সম্পশ্তন্তি যতস্তশ্মাৎ কন্পিতং নয়নত্রয়ম্ ॥ ইত্যাদি 
এবং গুণান্থুসারেণ রূপাঁণি বিবিধানি চ। 

কন্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥ 

: ম, নি, তন্ত্র ১৩শ উল্লাস । 

বস্ততঃ অগ্নি হইতে যে প্রকার অগ্নির দাহিকা শক্তির অতিরিক্ত সত্তা নাই, 
সৎবস্ত পরব্রহ্ম হইতেও সেইরূপ পরমেশ্বরের মায়! বা স্থষ্টিশক্তির অতিরিক্ত 
সত্তা নাই, উহা! ব্রদ্মেরই শক্তি । স্থতরাং স্বতন্ত্র দেবীরূপে তাহার যে বর্ণন! 
মে কেবল কল্পনা মাত্র। (প, দ, ২য় পরিচ্ছেদ দেখ ।) 

খ৭ 



২১০ মুক্তি এবং তাহার সাধন | 

স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হয়, উহা তিন অংশে বিভক্ত, সত্ব, রজঃ ও তমঃ* 

যাহা প্রকৃতির সর্বোত্কৃষ্ট, সুক্ষ, শাস্ত ও উজ্জ্বল গুণ তাহাই, সত্ব; যাহ! 
সর্বাপেক্ষা নিক্কষ্ট স্থল ও মলিন গুণ তাহা তমঃ। রাজোগুণ এই উভয়ের 

মধ্যবর্তী এবং চঞ্চল ধর্ম প্রযুক্ত এই উভয় গুণের পরিচালক । সৃষ্টির প্রাঁকৃ- 
কালে প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় উক্ত সত্বাদি গুণত্রয় সাম্য, সঙ্কোচ, বা যুক্ত 

অবস্থায় অবস্থিতি করে। এই কারণবশতঃ পরমেশ্বরের মাঁয়! বা স্থষ্টিশক্তিকে 

শাস্ত্রে অনেক স্থলে যোৌগমায়া1+ শব্দে উল্লেখ করা হয়। (শী, ৭২৫) এত- 

স্বাতীত শাস্ত্কারগণ উহাকে মহামায়া, গুণময়ী মায়া, মহাযোগিনী ইত্যাদি 
শর্ষেও কোন কোন স্থলে অভিহিত করিয়াছেন । 

কালদহকারে উক্ত গুণত্রয় বৈষম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়! বিকশিত হইয়া 
উঠিলেই স্যষ্টিকার্ধ্য প্রকাশ হইতে আরন্ত হয়। পুরুষপদবাচ্য পরমেশ্বরের 
ইচ্ছা £ ৰা কামনার সংযোগে প্ররূতির বিকার বা গুণবৈসম্যরূপ যে প্রথম 

এ সম্বন্ধে ভগবান শিব বলিযাছিলেন-_ 
অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্ত। অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ | 

ঈশ্বরান্নির্গত। স। হি প্রক্কতিগুণবন্ধনা ॥ জ্ঞা, স, তন্ত্র, 

ঈশ্বর স্বয়ং অবিনাশী। এবং প্রক্কৃতিও অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশশীল। বলিয়! 

কথিত হয়। সেই অক্ষর পরমেশ্বর হইতেই এই ত্রিগুণযুক্তা প্রকৃতি নির্গত 

হইয়াছে। ৯ 
* সব্রজন্তমঃসমতারূপৈব মূলপ্রকৃতিঃ। মনত ১১৬। কুল্পুকভট্ট। 
“্ওণসাম্যং প্রকতিঃ1৮ , স্বামিগীতা ১৪1৫। 

1স্থষ্টির প্রাক্কালে যখন সব্বাদিগুণতয় সাম্য ব! যুক্ত অবস্থায় থাকে, 

তখন পরমেশ্বর স্থষ্টি সম্বন্ধে একপ্রকার ।নিদ্রিতের স্তায় অবস্থিতি করেন; 

একারণ “শান্ত্রকারগণ তাহার সেই অবস্থাকে যোগনিদ্রা শব্দে কহিয়! 

থাকেন। 

£ কারণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে "শক্তি কার্ধ্য করিতে পারে নাঁ। ইচ্ছাবিহীন 

শক্তি জড়মাঁত্র ৷ পরমেশ্বরের ইচ্ছাই এই জগতের নিমিত্ত কাঁরণ ; এবং তাহার 

শক্তি এই জগতের পরিণাঁমী বা! উপাদান কারণ স্বরূপ । 

. অতএব দেখ! যাইতেছে যে পরমেশ্বরই এই জগতের সম্পূর্ণ কারণ । 



গ্ররুতি বা মায়! । ২১৯ 

অতি তরল ছিল, পরে ক্রমে ত্রনে মূল অওক্বরূপ পৃথিবীর গাত্রে জল, 
জ্যোতিঃ, বায়ু এবং আকাশ পৃথক পৃথক ভাবে জমিতে লাগিল। 
জল পৃথিবীর কারণ এবং পৃথিবী অপেক্ষা লঘু, সুতরাং জল পৃথিবীকে 
বেষ্টন ও প্লাবিত করিয়া রহিল। * এইরূপে জেযোতিঃ জলকে, বায়, 
জ্যোতিকে, এবং আকাশ বাধুকে বেষ্টন করিল। (অর্থাৎ প্রধান ভূত্ত- 
গুলি অপ্রধান ভূতগুলিকে বেষ্টন করিয়া পরস্পর তাহাদের আবরণ 
স্বরূপ ইহয় থাকিল। এতত্ব্যতীত মহৎ ও অহঙ্কীরকে পৌরাণিকের' 

অও্ সহজ বৎসর পর্য্যন্ত জলে পতিত হইয়া থাকিলে পর চৈতনাদাতা! পর- 

মাস্মা অদৃষ্ট (অর্থাৎ ঘে জীবের যে প্রকার দেহ, ইন্দ্রির ও জীবাত্মা হইবে 

বলিয়! তিনি ধার্ধয করিয়াছিলেন তাঙ্াই তাহার অদুষ্ট) কর্ম ও স্বভাব 

অধলম্বন করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছেন । সেই পুরুষই সহম্রপাদ, 

সহআক্ষ সহস্্বদন ও সহস্্মস্ত কযুক্ত বিরাট মূর্তি ধারণ করত অণ্ডভেদ করিয়। 
বহির্গত হইয়াছেন । পশ্তিতগণ কল্পনা করেন যে এই পুরুষেরই উত্তম ও 

অধম অঙ্গসমূহ হইতে ভূলোক ও দ্যুলোকসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে”? 
ভা], ২।৫।১২-৩৯। 

বর্তমান কাঁলের দার্শনিক পণ্ডিতিরা বলেন এবং আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র 

পাঠেও জানা যাইতেছে বে, এই জগৎ একদিনে (অগব1 ১ সপ্তাহে) জীবে র 

বাসযোগ্য হয় নাই। অনেক সহস্র বৎসরে এই জগৎ মন্নুষোর বাসোপযোগী 

'হুইয়াছে।,এক একটা ভৌতিক কার্ধ্য কার্ধ্যান্তরের উপাদানস্বরূপ হইয়! অতীব 

কুপ্ম অগ্রস্ম.টিত অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে এই জগৎকে প্রস্ষ,টিত করিয়াছে 
(যাহ হউক, ম্মরখ রাখা উচিত, শাস্ত্কারদিগের মতে এপ্রকার অও একটা 

নহে) এগ্রকাঁর শত শত সহস্র সহস্র অণ্ড যে পরমেশ্বর স্থজন করিয়াছেন এবং 

করিতেছেন ইহ! “ত্রক্ষে সকল ও বর্ম সকলে” নামক প্রস্তাবে পূর্বে বলা 

হইয়াছে ।) 
* বর্তমান সময়ের ভূৃতত্ববিদ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে পভুত্তলস্থ 

জল প্রথমে ভূগর্ডের উত্তাপের আতিশয্যবশতঃ বাম্পাকাঁরে পৃথিবীকে বেষ্টন 

করিয়াছিল। কালক্রমে পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল হইলে এ বাম্পরাশি জলে পরিণত 

হইয়া! পৃথিবীকে প্লাবিত ও বেষ্টন করে ।” 



২২০ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

ছুইটা আবরণন্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় চতুর্দিকে কেবল 
জলই দৃশ্য হইল) 1 পশ্চাৎ সেই জলমগ্ন পৃথিবী উন্নত হইয়! 
উঠিল। অর্থাৎ জলগর্ভ হুইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য * 

পচ সট  জ শি আট | পি ৩ পিসী তা স্থাপন 

1 জলগর্ভ হইতে পৃথিবীকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর নিয়স্তারূপে 
এঁ জলেতে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রকাঁরেরা এই অবস্থাকে উপলক্ষ্য করিয়া! 

তাহাকে নারায়ণ কহেন। (নন ১১০)। (নার অর্থাৎ জল, তাহাতে যিনি পূর্বে 
অবস্থিত ছিলেন, তিনিই নারায়ণ ।) 
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* জল হইতে উদ্ধীর কর! লইয়াই শাস্ত্রে কল্প কল্পিত হইয়াছে । প্রত্যেক 
কল্পারন্তে ভগবান্ ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়! পের্ধ পুর্ধ কল্পের অনুযায়ী) 

পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থ্টি রচনা করেন। এ সময়ে ব্রন্ষা জাগ্রং থাকেন, ইহাঁকেই 
তাহার দিন কহে ; এবং প্রতিকল্পান্তে তাহার রাত্রি আগত হইলে যখন পৃথিন্বী 
রূপ অণ্ড জলে প্লাবিত হইয়া যায়, তখন তিনি পুনর্ধার নিদ্রিত হন, কিন্তু 

জলব্যাপী নারায়ণ তখন জাগ্রৎ থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, পরমেশ্বরের 

পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থষ্টিকর্তৃত্বস্বরূপ যে কঞ্গিত ব্রচ্গারূপ তাহ! নিড্রিত হয়, কিন্তু জল 
হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য নিয়ন্তা রূপে অবস্থিত যে জলব্যাপী 
নারায়ণ রূপ তাহ! জাগ্রৎ থাকে। ব্রহ্মার এইরূপ স্থাষ্টাকে দৈনন্দিন বা! প্রাত্য- 

হিক সহি কহে। (ভা, ৩।১১।২৬া। যাহা বঙ্গার স্যষ্টি তাহা প্রত্যেক বল্পাস্তে 

নৈমিত্তিক প্রলয়ে নষ্ট হয়; কিন্তু যাহ! প্রাকৃত সৃষ্টি তাহা “প্রাকৃতিক” প্রলয় 

অর্থাৎ “ মহাপ্রলর * ব্যতিরেকে নষ্ট হয় না। প্রাকৃতিক প্রলয়ে মহত, 

অহঙ্কার, তন্মাত্র, আস্মমাত্র!, বা স্থল জগৎ ইহ'র কিছুই থাকে নাঃ সব গিয়া 

প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় বিলীন হর । জীব সকলগ প্রকৃতির উতৎকুষ্টাংশের বীজা- 

বন্ায়, (স্থযুপ্তি-অবস্থার ন্যায়) কারণদেহে অবস্থিতি করে। এ কাঁরণদেহে ও 
পুরমেশ্বর জীবের সখ।-স্বর্ূপে অবস্থিতি করেন । এ সময় পরমেশ্বরের পৃথিবী 

পৃষ্ঠের সৃষ্িকর্ততবস্ব্ূপ ফে" কল্পিত ত্রন্মা বূপ তাহাও থাকে না, এবং গুল- 

ব্যাপী যে নারায়ণরূপ তাহাঁও থাকে নাঃ কেবন নিগুণ নিষ্ষিয় পরমাম্মা 
আপনি আপনার স্বভাবে শর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বূপে অবস্থিতি করেন মাত্র ।. 



গককতি ব1 মায়! ২২৯ 

পরমেশ্বর এক দিকে ভূধর অর্থাৎ পর্বত সকল স্কট করিলেন, এবং 
অন্যদিকে স্বতন্্ স্থানে মমুদ্র স্থাপিত হইল। 1 এপর্য্যস্ত যে স্টার 

কথ! বল। হইল তাহার নাম সর্গ বা প্রাকৃত সৃষ্টি; সম্প্রতি যে স্থষ্ঠির কথ! 

বলা হইবে তাহার নাম বিসর্গ বা বৈকৃত স্থষ্টি। এই বৈকৃত স্ষ্টিকে 

পন্ধার স্থষ্টিও * কহে। (ভ1, ২১০1৩) ব্রহ্মার প্রথম স্থষ্টি উড্ভিদ্, দ্বিতীয় 
এ সস পপ ক এ শা ২৯০০০০৮০০৯০ টি ০৮ রাত 

ভগবান্ রামচন্ত্র বলিয়াছিলেন-__ 

্রন্ম। বিষু্চ রুদ্রশ্চ সর্ব ব1 ভৃতজাতয়। 
নাশমেবানুধাবস্তি সলিলানীব বাঁড়বম্ ॥ যে, বা, বৈ, প্রকরণ । 

্রগ্ধা বিষণ রুদ্র আর সকল দেবাদি প্রাণী ও অন্ঠান্ত স্থাবর জঙ্গম বস্তু ইহার! 
সকলেই জল যেমত বাড়বাগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় তদ্রপ কালেতে বিনাশ প্রাপ্ত 

হন। 

যোগবাশিষ্টের স্থিতি প্রকরণে ভূগুর প্রতি কালের এইপ্রকার উক্তি 

দেখিতে পাওয়] যায় ১ 

সংসারাবলয়োগ্রস্ত। বিশীর্ণ। রুদ্রকোটয়ঃ | 

ভূক্তানি বিষণবৃন্দানি কক ন শক্ত বয়ং মুনে ॥ 

হে মুনে, আমি সংসারসমূহ গ্রাস করিয়াছি, কোটি কোটি রুদ্রকে নষ্ট করি- 
যাছি, এবং বিষ্ণুসমুহকে ভোজন করিয়াছি । কোন্ ব্যক্তিকে নাশ করিতে 

শক্ত নাহই? | 
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. *ব্রক্গাকে এ বিষয়টী এক্ষণে বলা যাইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে 

যে, বায়ু ব্রহ্মা ও লিঙ্গপুরাণ “মহ্ৎঃ বা ঈশ্বরের স্থষ্টিসন্বন্ধীয় মন বা! বুদ্ধিকেই 
ব্রদ্ধা নামে অভিহিত করিয়াছেন । “মহান্ স্ষ্টিং বিকুরুতে চৌক্ষমাণঃ 

সিস্থক্ষয়। ।৮ বায়ু পু, । “মহৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আলোচিত হইয়া সৃষ্টি 

রচনা করিরাছে। যোগবাশিষ্টের স্থিতি প্রকরণে রামচন্ত্রের প্রতি বশিষ্টদেবের 

উক্চিতে এইপপ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা )-- 



২২২ মুক্তি এবং ভাহাঁর সাধন । 
€ৃ 

পিউ ভা তা পপ ০ কাপ সপ শপপসপিলপ 

স্থষ্টিরেব মিয়ং রাম সর্গেইস্মিন্ স্থিতিমাগতা | 

বিরিঞ্চিরূপান্মনসঃ পুষ্প লক্ষ্মী রিবদ্রমাৎ ॥ 

হে রাম? পুষ্প লক্ষ্মী যেমন বৃক্ষ হইতে প্রকাশ পায় তদ্রপ সেই.সর্গে এইরূপ 

সৃষ্টি বিরিঞ্চ ত্বূপ মন হইতে প্রকাশ পায়। 

মনু অগুজাত পুরুষকে অর্থাৎ অগুমধ্যে পরমেশ্বরের যে নিয়ন্তা রূপে 

অধিঠান তাহাকেই স্বত্ব ব্রহ্মা নামে অভিহিত করেন। (১৯1) কিন্তু কল্পুক 

ভট্ট এই গ্লোকের টাকায় লিখেন *ন্বয়ং পরমাক্মৈব হিরণাগর্ভরূপতয়! প্রাড়- 

ভূঁতিঃ।” স্বয়ং পরমাত্মই হিরণ্গর্ভরূপে 'অগুমধ্যে প্রাদুূ'ত হইয়াছিলেন । 

ভাগবতের একস্থানে দেখ! যায়, বিষ্ণুর নাভিদেশজজাত পদ্ষে ব্যাসদেব বরঙ্গার 

উৎপত্তি করন! করিয়াছেন, কিন্তু স্থানান্তরে তিনিই স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, 

ৃষ্টিক্রিয়ার প্রত্যেক পরিণতি উপলক্ষে সেই এক পরমাত্মাকেই ব্রহ্ধা, বিষণ? 

শিব, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে দাত্র। যথা, 

সং রঙ্স্তমইতি প্রকৃতেগড ণান্তৈযুক্তিঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধস্তে। 

স্থিত্যা জয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা *& * *॥ ভা? ১২২৩। 

সত কহিলেন, খধিগণ, একমাত্র পুরুসই সন্ব, রজ ও তমোনামক প্রার্কৃতিক 

গুগত্রয় সহযোগে হরি, বিরিঞ্চি ও হর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অর্থাৎ 

স্ষ্টিকার্যো পরমেশ্বরের যে কর্তৃভাবে স্থিতি তাহারই মাম বিরিঞ্চি বা ব্রশ্থা। 

এবং পালন ও সংহার কার্ধ্যে তাহার যে কর্তৃত্বভাব নিযুক্ত হয় তাহারই না 

বিষ্ণু ও শিব। ূ 
“তং স্য্! তদেবানু প্রীবিশৎ” তৈত্তিরীয় উপনিষদ্। 

জগৎ স্থজন করিয়া পরমেশ্বর তাহাতে (একাংশে) প্রবেশ করিলেন । 

ব্রন্মের এই অন্ুপ্রবেশকেই শাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলে ব্রহ্মার জন্মগ্রহণ 

রূপে কল্পন! করিয়াছেন (কঠ, উপ, ৪1৬ শ্রতি)। : বিষুপুরাঁণের ১ম সর্গে ২য় 

অধ্যায়ে লিখিত আছে “বিষণুই ব্রন্ষারপে অণ্ে বাঁস করিয়াছিলেন, বিষুই 
ব্হ্ধারপে স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন” | ফলে ব্রঙ্গার জন্মকথন কেবল 

কৃষ্টিতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব জ্ঞাপনার্থে, নতুবা ব্রহ্গের জন্ম হওয়া অসম্ভব | 
'ষথ]। “অসস্ভবস্ত মতো ইনুপপত্তে১।” (বদাত্ত ২৩।৯ সুত্র ।) সঙ্রূপ ব্রন্ধের জন্ম 

হয়] অসম্ভব। তবে যে জন্ম হওনের কথা 'মাছে তাহা ওপাধিক বা আরোন, 



প্রকৃতি বা মায়! | ২১৯ 

এই কারণ বশতঃই দেবাস্তশান্ত্রে পরমেশ্বরকে এই জগতের কেবল * বিবর্ত / 
কারণ রূপে উপদেশ কর! হইয়াছে। 

“যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহ্নৃতে চ। 
সঃ গং সং 

তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ মু, উ, ১১1৭ শ্রুতি । 
উর্ণনাভি যেষন ইচ্ছাবশতঃ আপনার উদর হইতে-তন্ত স্থজন করে, এবং ইচ্ছ! 

হইলে সেই ভন্ত পুনর্বার আপনার উদরমধ্যে সংহরণ করিয়] থাকে, সেই 
রূপ সত্যকাম পরমেশ্বর ইচ্ছীক্রমে নিজ অব্যক্ত শক্তি হইতে এই বিশ্বকে 
প্রকাশ করিয়াছেন; এবং ইচ্ছা! হইলে পুনর্ধার এই ব্যক্ত শক্তিম্বরূপ বিশ্ব 
ংসারকে ইহার অব্যক্ত কারণাবস্থাতে সংবরণ করিতেও পারেন । 

উন্দীলতি জগৎ সর্ধং চক্ষুষো! যস্য মীলনাৎ। 

নিমীলনাঁৎ লয়ং যাতি জগৎ সন্ত্রমান্থুষম্ ॥ 
স্থজত্যবতি সংহারং করোতি শক্তিশক্তিধৃক্ ॥ 

ব্রহ্মাগুপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১1১৫-১৬। 

যে ভগবানের চক্ষুর উন্মেষণকাঁলে এই সমস্ত জগৎসংসারের উৎপত্তি হয়, 

পুনর্ধার ধাহাঁর চক্ষুর নিমীলনকালে দেবমনুষ্যাদি-সহিত এই জগৎ লয় প্রাপ্ত 

হয়, সেই শক্তিধর পরম পুরুষ স্বীয় শক্তি দ্বারা অবিরত স্থজন পালন এবং 

নিধন রূপ লীল। করিয়া থাকেন । 

, আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুন1। 
আরন্তপরিণামাদিচোদ্যানাং নাত্র সম্ভব ॥ প, দঃ ৬১৮৬ । 

অতএব যখন ঈশ্বরের জগৎআবিভাব ও তিরোভাব করিবার শক্তি আছে; 

তখন কেবল মাত্র পরিণামি কারণ বা নিমিত্তকারণবাদীদিগের মত তাহাতে 

সম্ভব হয় না। ভিনি এই জগতের সম্পূর্ণ কারণ ইহাই সিদ্ধ হয়। 

পরমেশ্বর ধে স্বয়ং এই জগৎকার্ধ্য রূপে পরিণত হইয়াছেন তাহ! কখনও 

সম্ভব নহে । কারণ অংশ সম্ভব বিহীন একমাত্র নিরাকার ত্রহ্গবস্ত যদি 

স্বয়ং জগৎবধর্য রূপে পরিণত হইতেন তাহা হইলে তাহার সমস্ত অংশই 
একবারে জগৎকার্ধ্য স্বরূপ হুইয়! যাইত; তিনি আর নিজে স্বতন্ত্র ব্রহ্ম 

স্বরূপে থাকিতে পারিতেন না । কারণ পূর্বেই বল! হইয়াছে যে নিরংশ 



২১২ মুক্তি এবং তাহার মাধন। 

্থষ্টি হয় তাহার নাম “মহৎ । * মহৎ বা মহত্ত্ব শবের অর্থ ঈশ্বরের 
স্িসনবন্ধীয় বুদ্ধি। 1 স্থষ্টির প্রাক্কালে পরমেশ্বর যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন ; 

এক্ষণে জাগরিত হইলেন, অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়! তদ্বিষয়ে 
আলোচনা করিলেন। এবং তৎফলম্বরূপ সর্ব প্রথমেই তাহাতে স্থষ্টিসম্বন্ধীয় 
বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। স্ৃষ্টিসন্বন্ধীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ার পরেই শান্ত্রকারগণ 
পরমেশ্বরে যে অহং বা আমিত্ববোধ উৎপন্ন হওয়ার কল্পন। করিয়াছেন 

তাহারই নাম অহংতত্ব বা অহংকারতত্ব। $ 

পরমেশ্বরে অংশ সম্ভব হয় না । ( প, দ,২৫২।) (সগুণত্রহ্ম ও নিগুপত্রহ্গ 
নামক প্রস্তাব দেখ |) 

বেদাস্তসারের অধিকরণ মালায় এইরূপ লিখিত আছে; যথা, 
মায়াভি ক্হুরূপত্বং ন কাত্স্যান্নাপিভীগতঃ। 
যুক্তোইনবয়বস্তাপি পরিণামোহত্র মায়িকঃ॥ বে, সা, অ, ২।১৯। 

মায়! অর্থাৎ স্থ্টিশক্তি দ্বার! বহুরূপত্ব কথিত হুইয়াছে। নতুবা যথার্থতঃ 
ঈশ্বর স্বয়ং জগৎ কার্ধ্যরূপে পরিণত হন নাই। এমন কি তাহার একটু 
ক্র অংশ পর্য্যন্ত ও, জগতকাঁধ্য রূপে পরিণত হয় নাই। 

“ন কাৎক্ধ্যান্নাপি ভাগতঃ” সাম্যক্ রূপেও নয়, ভাগ বা অংশ রূপে ও 

নয়। কেবল তাঁহার বিচিত্র মায়াশক্তি দ্বারা তিনি এই জগৎকে অসৎ 

হইতে সত্ভাবে আনিয়াছেন বলিরা, তাঁহাঁকে ইহার পরিনামী (বা উপাদান) 
কারণ রূপে বলা হয় মাত্র। 

* “আদ্যস্ত মহতঃ সর্গোগুণবৈষম্যমাত্বনঃ | ৮ ভা, ৩১০১৪ । 

1 মনোমহান্ মতি ্র্ধাপূর্ব,দ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ | 
প্রজ্ঞা চিতিঃ ম্মতিঃ সংবিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুষুধঃ ॥ 

বায়ু বরহ্গাণ্ড এবং লিঙ্গ পুরাণ । 

'মনঃ), মহৎ), “মতি,” ব্রহ্ধা, "পুর, বুদ্ধি খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, 

£চিতি) 'স্বতি,, 'সংবিৎ, বিরুদ্ধ জ্ঞানের অভাব বা “বিপুর” এই ত্রয়োদশটা 

মহৎ ব1 মহত্তত্বের অর্থ। 

£ মহত্তত্বাদ্বিবুর্ববাপাঁদহংতত্বং ব্যজায়ত। ভ]1, ৩৫1৩০ । 

(বিুপুরাণে মহৎ ও অহংকারের পর পর স্থষ্টি না হইয়া একত্রে স্ষ্টি হওয়ার 

উল্লেখ আছে)। ৃ 



গ্ররূতি বা মায়।। ২১৩ 

বন্ততঃ স্থষ্টির পুর্ব:যে পরমেশ্বর একেবারেই অহংবৃদ্ধিশূন্য ও জ্ঞান 
বিরহিত ছিলেন তাহা নহে। (ভো, ৩1৫৪-২৬।) এরূপ হইলে আদৌ 
সুষ্টি করিবার ইচ্ছাও তাহাতে উদয় হইতে পারিত না। এখানে 
পরমেশ্বরে অহং বা আমিত্ব বোধ উৎপন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, স্থষ্টি 
উৎপন্ন করিতে গিয়া পরমেশ্বর স্থষ্টি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোঁধ 
করিলেন । অর্থাৎ আপনাকে 'অহং, এবং স্থষ্টিকে ইদং, বলিয়া বোঁধ করি- 

লেন। * পৌরাণিক শান্ত্রকারগণ এই “অহংতন্বকে পুনর্ধার সাত্বিক রাজসিক 
এবং তামসিক এই তিন প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়াছেন । 

প্রথমতঃ তামসিক অহংকার তত্ব বিকৃত হইলে তাহা হইতে পঞ্চ 
তন্মাত্র অর্থাৎ হুমম ভূতপঞ্চের উৎপত্তি হয়। + (ভা, ২1৫২৫-২৯) তদনস্তর 
এঁ ভূতসমষ্টির মিলিত সত্বাংশে সাত্বিক অহংকার দ্বারা মন এবং রাজসিক 

অহংকার দ্বারা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। প্রাণ রাজসিক অহংস্কার দ্বারা ভূতসমষ্টির 
মিলিত রজ অংশে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ এক একটী করিয়া প্রত্যেক ভূতের 
সন্বাংশে ও বর্শেক্দ্রিয়গণ এক একটা করিয়া প্রত্যেক ভূতের রজ অংশে 
রাঁজসিক অহংকার দ্বার। উত্পন্ন হয়। যথা, আকাশ শব্বগুণের আধার এবং 

শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শবের সম্বন্ধ, একারণ আকাশের সত্বাংশে শ্রবণেন্দ্রিয় ; 

* যাবৎ কিঞ্চিস্তবেদেতদিদংশবোদিতং জগৎ্। 

রর প, দ, ২১৩। 

1 পঞ্চ সুক্ষ ভূতের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থল আকাশের উপাদান স্বরূপ সুক্ষ 
আকাশের উৎপত্তি হয়। এ সুক্ম আকাশের মধ্যে সুক্বায়র বীজ নিহিত 

থাঁকায় তন্ধ্য 'হইতে হুক্ষ্ বায়ু উৎপন্ন হইল। এ সুক্ষ বায়ু হইতে হুক্ম জ্যোতিঃ, 

সুক্ষ জ্যোতিঃ হইতে সুষ্ম জল, এবং সুক্ম জল হইতে সুক্ষ পৃথিবী উৎপন্ন 

হয়। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথমোক্তগুলিকে প্রধান ও শেষোক্ত গুলিকে অগ্রধান 

কহে, কিন্তু প্রথমোক্তগুলি হইতে শেষোক্তগুলির এক একটা করিয়া গুণসংখ্য। 

অধিক ). যথা আকাশের কেবল শব্বগুণ ) বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্দ, 

স্পর্শ, ও রূপ; জলের শব স্পর্শ রূপ ও রস, এবং পৃথিবীর শব, স্পর্শ, রূপ, 

বস ও গন্ধ। 



২১৪ মুক্তি এবং তাহার সাধন। 

সবাংশে  দর্শনেত্্িয়) ইত্যাদি। * (ভা, ২৫1 এবং প, দ, ১১৯-২২।) 
এতন্্যতীত বৈকারিক অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের অধিষ্টাতা চন্ত্র 
এবং দিক্, বায়ু, সু্ধ্য প্রভৃতি ইন্ত্রিয়াধিষ্ঠাতা দশ দেবতার উৎপত্তি হওয়ারও 
উল্লেখ আছে। + 

যে প্রকৃতি হইতে এই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, জীবাত্মার উৎপত্তি 
সেই প্রকৃতি হইতে (অর্থাৎ প্রতির সে অংশ হইতে ) হয় নাই। জীবা- 
আর জন্মস্থান সাক্ষাৎ পরমাত্মশ্বরূপ বিশুদ্ধ প্রকৃতি । যথা, 

ভূমিরাপোহনলে! বায়, খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কারইতীয়ং মে ভিন্ন প্রাকতিরইধ। ॥ 
অপরেয় মিতস্ত,ন্যাৎ প্র্ৃতিৎ বিদ্ধি মে পরাম্। 
জীবভূতাৎ মহাবাহে। যয়েদং ধার্যযতে জগৎ ॥ 

গীতা, ৭19-৫। 

* মন প্রাণ ও বুদ্ধি ভূতসমষ্টির একত্রীভূত স্ব ও রজ অংশে উৎপন্ন না 
হইয়! বদি চক্ষুত্াদি ইন্্রিয়গণের ন্যায় এক একটা বিশেষ ভূতের সব্ব বা রজ 
অংশে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে এক একটী বিশেষ ভূতের প্রতি উহাদের 
অসাধারণ অনুরাগ থাকিত) কিন্তু তাহ! নহে । 

+ বৈকারিকান্মনে! জজ্ঞে দেব! টৈকারিক। দশ । 
দ্িগ্বাতা্কপ্রচেতোইশ্রিবহ্বীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ ॥  . ভা, ২৫1৩০ 

ইহাদ্িগকে পাছে কেহ জীবস্ত দেবতারূপে বিবেচনা! করেন এই আশঙ্কা 
'নিবারণার্থে মহর্ষি ব্যাস স্বাহার বেদাস্তের ২।৪।১৪-১৫-২৬ স্থত্রে এইরূপ 

মীমাংস করিয়াছেন, যথা--“জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানস্ত তদা মননাৎ।” জ্যোতি 

প্রভৃতির অধিষ্ঠান দ্বারা চক্ষু প্রভৃতি ইন্জ্িয়গণ' নিজ নিজ বিষয়েতে প্রবৃত্ত 

হয়। এ সকল পদার্থ ইন্ড্রিয়গণের দীপ্তিশ্বরূপ বিধায় দেবতা ও ইন্ডিয়া 

ধিঠাতা শবের বাচ্য ; নতুবা উহার! যদি জীবন্ত দেবতা! হইয়! ইন্দ্রিয়গণের 

অধিষ্ঠাতা হঈটত তবে ভাবাই ইন্ড্রিয়গণের ফল ভোগ করিত। কিন্ত তাহ 
নহে, “প্রাণবতা শব্দাৎ” প্রাণবিশিষ্ট যে জীবাত্মী তিনিই ইন্দ্রিয়ের ফল ভোগ 
করেন। “তস্য চ নিত্যত্বাৎথ।” আরও ভোগ বিষয়ে জীবাম্মা নিত্য, অর্থাৎ 
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ভুমি, জল, তেজ, বায়, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার এই আটটী (এবং 

শেষ তিনটার কারণ-্বর্ূপ অহংতত্ব, মহত্ব এবং অবিদ্যা * ) ইহারা আমার 

অপর অর্থাৎ নিকট প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু জীবরূপে যে 

প্রন্তৃতি এই জগৎকে ধারণ করে তাহাকেই আমার উৎকষ্ট প্র্কৃতিরূপে 

জানিবে। 

শঙ্ষরাঁচার্ধ্য তব বচনের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, 

অন্যাৎ বিশুদ্ধাৎ প্রকৃতিৎ মমাত্সভূতাঁং বিদ্ধি। 

অর্থাৎ যে বিশ্ুদ্ধ প্রকৃতি হইতে জীবাম্ত্া জন্মিয়াছে তাহাকে “মমাত্মভৃতা” 

( অর্থাৎ আমার দ্বরূপ ) বলিয়। জানিবে। 1 

যেবপ হুক্ধ ভূত সকলকে ( পঞ্চ ) তন্মাত্র কহে, সেইরূপ জীবাত্মার সহিত 

ইত্িয়াদিকে “আত্মমীত্র” কহা যায়। ( মন্গু ১১৬।) শঙ্করাচার্ধ্য তাহার 

বেদাস্তভাষ্যে ইহাকে প্রজ্ঞামাত্র। কহিয়াছেন। (১১৩১।) এই সকল 

সষ্টি অতি সুক্ষ; ভাগবতে এই স্থ্টিকে কেবল ভাবরূপী বলিয়াছেন। যাহা 

মৃত্যুর পরেও জীবাস্মা সুশ্ম দেহের সহযোগে ইন্জিয়াদির ফল ভোগ করিয়া 

থাকেন । 

* তাঁগবতের ও স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে অবিদ্যান্ট্টির কথা আছে। উহাই 

জীবগণের অবুদ্ধি জন্মাইয়া! দেয় । অবুদ্ধি দ্বিবিধ, আবরণ ও বিক্ষেপ। 

যে অজ্ঞান দ্বার! প্ররুত বস্ত আচ্ছন্ন থাকে তাহাঁর নাম আবরণ ৷ আর যদ্দ্ার। 

এক বস্ততে অন্য বস্তর ভ্রম হয় তাহার নাম বিক্ষেপ। যথা, রজ্জ্তে সর্পের 

রম স্থলে আবরণ জন্য উহাতে রজ্জ, বলিয়া জ্ঞান হইল না, এবং বিক্ষেগ 

নিবন্ধন উহাতে পর্পের ভ্রম হইল। 

1 ষুণ্ডকোঁপনিষদের ২১১ শ্রতিতে এবং মন্ধুসংহিতার ১২১৫ শ্লোকে 

সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি হওন বিষয়ে, আগ্রি হইতে অগ্গি- 

লিঙ্গ উৎপর্ব'হওয়ার উপমা দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু ইহা! দ্বার ঘেন কেহ 

এরূপ বিবেচন! না করেন যে, অগ্রিক্ষলিঙ্গ যেরূপ অগ্নিব্তীত অপর কিছু 

' নহে, জীবাস্মাও সেইরূপ পরমাত্মা ব্যতীত অপর কিছু নহে। পূর্বে বলা 

হইয়াছে যে, মন স্বতন্ত্র জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । (এই 

্ীবাত্মার ভোগের জন্তই জগতের যাহ। কিছু সৃষ্ট হইয়াছে। যথা প, দ, ৯১৮) 
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হউক, এই নকল হুল্ষ মাত্রা বহুকাল পর্য্যন্ত অসংহত অর্থাৎ অমিলিত বা 
অপদ্ধীকৃত অবস্থায় ছিল; তখন ইহার! কোনরূপে জগতনিন্মীথের উপযুক্ত 
ছিল না। পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে হুম্ধ্ম ভূতগণ পঞ্ীকৃত * হইল, এবং আত্ম 
মাত্রা সকল উহাদের সহিত সমবেত হইয়া রহিল। সেই পঞ্চীকৃত ভূত 
সকল হইতেই ভূরাদি লোক সকল স্থষ্ট হইয়াছে। 

(বেদান্ত ভিন্ন ) অপরাপর শাস্ত্রের মত এই যে, মিলিত পঞ্চতৃত ও ইন্দ্রি- 
যাদিবিশিষ্ট জীবাতআ্! কালক্রমে হিরণ্য ও সুর্যের ন্যায় দীপ্তিশালী একটা বৃহৎ 

অগ্ন্ূপে পরিণত হইল।+ প্রথমে পঞ্চভৃত একাকারে মিশ্রিত থাকায় উহ! 

* পঞ্চভূতের আদিম হুক্াবস্থা জগৎনির্খ্মাণের উপযুক্ত ছিল না । কাল- 

ক্রমে এক এক সুস্ ভূতের অর্ধেকের সহিত অপর চারি চাঁরি ভূতের অষ্টম 

ংশ মিশ্রিত হইয়। প্রত্যেকেই পুষ্ট ও পরিণতি লাভ করে। সেই পরিণ- 

তিকে পঞ্চীকরণ কহে। যথা, 
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ॥ 

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ । 
স্বশ্বেতরদ্িতীয়াংশৈর্বোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে ॥ 

প, দ, ১২৬-২৭। 

পরমেশ্বর আকাশাদি পঞ্চভৃতকে পঞ্ধীরুত করিলেন। অর্থাৎ আকাশাদি 
প্রত্যেক সুক্স ভূতকে প্রথমতঃ ছুই ছই অংশে বিভক্ত করিয়া! পশ্চাৎ সেই ছুই 
ছুই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া (স্থীয় স্বীয়, অদ্ধ অংশ 
পরিত্যাগ পূর্বক ) অন্ত চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্ধ অর্ধ অংশেতে সেই চারি 
ংশের এক এক অংশ যৌগ করিলে সকল তৃতই প্রত্যেকে "পঞ্চ পঞ্চ হইল। 

যথা, স্থল আকাশ-হহুক্ম আকাশ,+$হক্ম বাযু১+উ৯হুক্ম তেজ,+উহুল্ষম জল, 

+$ সুক্ষ পৃথিবী। ইত্যাদি । | 
+ “তদগুমভবদ্ধেমং সহআ্াংগুসমপ্রভম্।৮ 
তশ্মিন জজ্জে স্বয়ং ব্রহ্ধ। সর্বলোকপিতামহঃ ॥ মনু ১৯। 

মনন বলেন, পরমাখ্ম! প্রজান্থষ্টির অভিলাষে, কিরূপে স্থষ্টি সম্পাদন হইবে এই 
মনে করিয়া প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে তাহাতে স্বীয় শক্তিরূপ 
বীঙ্গ অর্পণ করিলেন। (টীকাকার কুন্নুক ভষ্ট কহেন, এখানে মহদহঙ্কারাদি 
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ও রত ৯ শা ০৯ সণ এপ আদ ০৭ পা | পলি পাাশশ তি পপ পি শশা শ্পপসপিপী সতী শপ পপ জপ ৮ পাপা পা ৪ 

সৃষ্টি হইলে তবে জল স্থাষ্টি হইয়াছে এরূপ বুঝিতে ত  হইবেক |) অর্পিত বীজ 

হেমনির্ম্িতের ন্যায় ও হুর্যাসদূশ প্রভাষুক্ত একটী অও্ হইল; এ অণ্ডে 
সর্বলোকপিতামভ স্বয়ং ব্রহ্ম! জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবান ত্রঙ্গা সেই অপ্ডে 

ব্রাহ্ম্যপরিমিত এক বৎসর অবস্তানপূর্বক (অও্মধ্যে ব্রহ্মার এইরূপ অধিষ্ঠান 
প্রাকৃতিক প্রলয়ের পরে বুঝিতে হইবেক; নতুবা প্রতি নৈমিত্তিক প্রলয়ের 
পরে নহে) অগ্ড দ্িব। হউক এই চিস্তামাত্র সেই অণ্ডকে ছুই খণ্ড করিলেন । 

ত্রন্ষ। সেই দ্রই গণ্ডের উদ্দঘণ্জে স্বর্গ ও অধঃখণ্ডে পৃথিবী করিলেন। এবং 

মদ্যভাগে আকাশ অই দিক এবং চিরগ্কাধী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় প্রস্তত 

করিলেন (মনত ১/৮১৩।) এখানে ( উন্মভাগ অর্থে পৃথিবীর চতুর্দিকন্ত 

জোতিঃ বায়, ও আকাশরূপ মগুলাকার আবেষ্টন বুঝিতে হইবেক ; তাহ! 
অগ্ডেরই অন্তর্গত । নভ়বা পৃথিবীর উর্দথণ্ডে স্বর্গ হওয়া অভিপ্রায় নছে। 

কারণ, গ্ররুতত উদ্ধ অধঃ বিখদংসারের মধ্যে নাই ; যেখানে অনস্তের ব্যাপার, 

সেখানে উদ্ধ-অধঃ কোথাস্ন আমরা যদি উদ্ধমস্তরকে উদ্ধে থাকি, আমেরিকাঁ- 

বাঁসিগণ তাহ] হইলে উদ্ধপদে নিয়মস্তকে নিয়ে আছেন; এবং আমেরিকা- 
বাসিগণ যদি উর্ধে থাকেন, আমর! তাহ। হইলে নিয়ে আছি, কারণ আমরা! 

মূল অগুস্বরূপ পৃথিবীর যে দিকে বাস করি, তাহারা তাহার বিপরীত দিকে 

বাস করেন। কিন্তু বস্তঃ তাহা নহে। ইহা যে কেবল বর্তমান ইউরোপীয় 
জ্যোতিষ শান্তের মত তাহা নহে আমাদিগের দেশের প্রাচীন আচার্য্যগণও 

জ্যোতিষ সক্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়। গিয়াছেন। ভাগবত-পাঠে জানা 

যাঁয়, মহর্ষি কর্দম তাহার পত্দী দেবহতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া! কামচারী 

মহৎ বিমানে আরোহণ করত পৃথিবীর চতুর্দিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
তথা্ন পৃথিবীর গোলব্ব সম্বন্ধে এইরূপ লেখ! আছে; ষথ!, 

প্রেক্ষযিত্বা ভূবোগোলং পতত্ব যাবৎ স্বসংস্থয়া । 
বহ্বাশ্ত্যাং মহাঁযোগী স্বাঁশ্রমায় ন্যবর্তৃত ॥ ভা, ৩২৩৪৩ । 

মহামোগী কর্দন এইন্সপে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বীপবর্ষাদি রচন1 অনুসারে 

অশেষ-আশ্টর্য্য-পুরিত এই পৃথিবী যে গোলাকার ইহা পত্বীকে প্রদর্শন করিয়! 
অবশেষে আপন আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । 

* সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে লেখা আছে “ভূমেঃ অয়ং পিঞ- 
ঢা 
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তঃ।” এই পৃথিবীরূপ অণ্ড গোলাকার । ভাস্করাচার্ধ্য তাহার গোলাধ্যায়ে 

লখিয়াছেন, “সর্বতঃ পর্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈ' শ্চিতঃ | কদস্বকুসুম গ্রন্থঃ 

কেসরপ্রসরৈরিব |” কদস্বপুপ্পের গ্রস্থি যেরূপ কেসরসমূহ দ্বার! বেহ্টিত থাকে 
ত্জপ পৃথিবীরূপ অও বন, পর্বত গ্রাম, চৈতা দ্বাবা সম্যক বেষ্টিত রহি- 
মাছে । তিনি ইহার আবও এই যুদ্তি দিয়াছেন যে, যদি এরূপ আশঙ্কা 

কর যেবিনা আধারে এই পৃথিবী শুস্তে গতি কবিতে পারে না স্থতবাং 

পৃথিবীর কোন মূত্তিমান্ আঁধার আছে, তথাপি সেই আধারের আশ্রয় জন্য 
দ্বিতীয় আধার আবশ্যক, এবং সেই দ্বিতীয় আপারের জন্য তীয় আধারেব 

গাঁবশ্টাক। এই প্রকারে আপাবের আর শেষ ভঘ না। অতএব যদি 

অবশেষে এমন এক আঁধারের করন] কবিতে হয় যে, দে স্বীয় শক্তি দ্বাব। 

শুনো অবস্সিতি কবিতে পারে; ভবে প্রথম যে পৃথিবী ভাহারই এমন 

শক্কি কেন না স্বীকার কর। বিশেষতঃ অন্যান্য গ্রহগণ যখন শূনো স্থিতি 

করিতেছে, তখন পুথিবীই বা সেরূপ না পাবিবে কেন ? আর্ধাভট্ট লিখিয়া- 
ছেন “ভ পঞ্জরঃ প্চিবে। ভূরেবাবুন্তারন্থা প্রতিদেবসিকৌ উদযান্তমযৌ সম্পা- 
দ্যতি নক্ষত্রগ্রহানাম |” নক্ষরমগডল গ্ির মাছে, কেবল পৃথিবী ভ্রমণ কৰি- 

তেছে, ভাহাতেই গ্রহনক্ষত্ধের প্রাত্যহিক উদমান্ত হইছেছে। খখ্েদসংহিতার 

€র্থ অধায়ের ৫ম বর্গে এইরূপ শতি আছে. 

প্রজানন্সিজোদাধার পৃথিবী ভতদা1ঃ মিত্রঃ কৃষ্টাবনি মিষ ভিচষ্টে । 
জগপ্র্ধ ক্যা কর্তৃক প্রন্টোক বস্তধাত হইয়া! আছে, পৃথিবী প্রড়ৃতিকে হুর 

আকর্ষণ করিয়1 রাখিয়াছে, স্থর্মোর আনর্ষণ হইছে পৃথিবী মৃহ্র্ত কালের 
জনাও মুক্ত নহে। অতএব সুর্য যে পৃথিবীর চতুদ্দির্ক ভ্রমণ করে না, 

পৃথিবী হু্ধ্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে--এই শ্রুতি বচন দ্বারা ইহা! ্পষ্ট জান] 
যাইতেছে। কারণ আকর্ষণকর্ত। আকুষ্ট বস্তর চতুগ্িকে ভ্রমণ করে এ কথা 

সঙ্গত নহে; আক বস্ত যে আকর্ষণকর্থার চতুর্দিকে ভ্রমণ করে, ইহাই সঙ্গত। 
ভাগবন্ধে আছে,.“& সকল তন্মার ও আত্মমাত্র পূর্ধে অমিলিত থাকায় 

জগত্নিন্দমীণের অনুপঘুক্ক ছিল । পরে পরমেশ্বরেব শক্তি ্বার। প্রেরিত হয়া 

পরস্পর প্রধানত্ব ও অপ্রধানত্ব স্বীকারপূর্ববক সমষ্টিবাষ্টিময় এই ব্রহ্গাও্ড স্থজন 
করিল। (অর্থ প্রধান ভূতগুলি অপ্রধান ভৃতগুলিকে বেষ্টন করিল ।) এই 
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সরি তির্য্যক্, তৃতীয় স্থষ্টি মনুষ্য এবং দেবতা, চতুর্থ (কৌমার অর্থাৎ) সনৎ- 
কুমারাদির সৃষ্টি ( দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব এতছুভয়াজ্মক ); ইঞ্ছাকে প্রাকৃত বৈরুত 

স্থষ্টি কহে। এই মকল স্ষ্টিব্যতীত ব্রহ্মার আর এক প্রকার স্থাষ্টর কথা 

শান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । তাহার নাম “অনুগ্রহ স্থষ্টি |” 

পঞ্চমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ ন চতুর্ধা ব্যবস্থিতঃ | 

বিপর্যয়েণাশক্ত্যা চ বিদ্ধ তুষ্ট্যা তখৈব চ॥ 
পদ্ম ও মত্স্যপুরাণ। 

পঞ্চম অনুগ্রহ সর্গ। উহা! চারি প্রকার ; বিপর্যয়, আশক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টি। 

স্থাবরেষু বিপর্যযাসস্ভির্ধ্যগযো নিঘশক্তিতা | 

নিদ্ধাত্বানো মনুষ্যান্ত তু্টির্দেবেসু কুৎমশঃ ॥  বায়পুরাণ | 
স্কাবর অর্থাৎ উদ্ভিদপদার্থসমূহের বিপর্য্যয অর্থাৎ বাধ, তির্যযক অর্থাৎ পণ্ড 

পক্ষীদিগের আশক্তি, দেবতাদের তুষ্টি (অর্থাৎ দেবতাদের গ্রুব তুষ্টি ও গন্ধ- 

র্বাদির বিষয়েই তুষ্টি), এবং মনুষ্যদিগের দিদ্ধি। 

মনুষ্যদ্দিগকে যে পরমেশ্বর গন্ধর্বাদির ম্যায় বিষয়তুতটি দেন মাই, ইহ! 

দ্বারা মন্ুষ্যগণের প্রতি তাহার বিশেষ অনুগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছে। 

দেবতাদিগকেও পরমেশ্বর গ্রবতুষ্টি দিয়াছেন বটে, কিন্তু মানবগণকে 

তৎপরিবর্তে সিদ্ধি দেওয়াতে পরমার্থ সম্বন্ধে মানবেরাই জয়ী হইয়াছেন । 

যাভা হউক, শান্সকারগণ এই কথ] দ্বার মন্ুুষ্যজীবনের অতি মহৎ উদ্দেশ্রের 

পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধিলাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্ট, এবং উবাই 
মন্থষোর । শেষ লাভ। ভাগবতে এই অনুগ্রহ সষ্টির কোন উল্লেখ নাই। 

চে 

৭৭ ০৮ পা পাপা স্পা পপি 

পণ মাত্র । “তন্বী স সনদ. দ্ধ নৈব জায়তেশ বে, সা, ২৩৩ অধিকরণের টাকা । 

বস্কতঃ পরমেশ্বর তাহার এই স্ষ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে স্বয়ং বর্তমান 

থঁকিয়া ইহাকে এই বর্তমান অবস্থায় আনয়ন করিক্াছেন, এখনও তিনি 

তাহার এই সৃষ্টির প্রত্যেক অংশে অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়। 'অবস্থতি করিতেছেন, 

এবং চিরদিনই এই ভাবে অবস্থিতি করিবেন । (ভা, ২৬1৩৩ 1) 

স্থ্িক্লার্ষো তাহার যে এই একাংশে অবস্থিতি, শীস্ত্রকারগণ স্যষ্িক্রিয়ার 

প্রত্তোক পরিণতি উপলক্ষে উহা! নান! নামে অভিহিত করিষাছেন ১) যথা, 

পৃকষ, ঈশব, নাবায়ণ, ত্রহ্ধ!, হিবণ্যগর্ভ, বির, অস্তরাস্মা ইত্যাদি । 



সাধন-চতুষ্টয় 1 

সাধন-চতুষ্ট় কি? কি? 

নিত্যানিত্যবস্তববিধেকঃ (১), ইহাঘুত্রীর্ধকলভোগবিরাগঃ 

(২), শমদমাদিষট্কনম্পত্তিঃ (৩), মুমুক্ষৃত্বঞ্চেতি (৪) | 

নিত্যানিতাবস্তবিবেক কাহার নাম ? 

নিত্যৎ বস্তেকং ব্রন্ম, তদ্বযতিরিক্তৎ সর্দমনিত্যম্, অয়মেব 

নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ |. 

একমাত্র পরমেশ্বরই নিত্য বসত, তদ্বযতিরিক্ত অন্য সমস্তই ক্ষণস্থাঁধী ও 

অনিত্যঃ এই প্রকার বে নিশ্চয় জ্ঞান তাহারই নাম নিত্যানিত্যবস্তবিবেক | 

ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ * কাহাকে বলে ?- 

ইহন্বর্গভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যম্ । 

্হ্থিক বিষয়-সুখ বা মুদ্রার পর স্বর্সস্থখ এই উভয়গ্রকার স্বখভোগেই বিন্দু 

মাত্র আস্থা ব! ইচ্ছ। ন। থাকার নাম ইহামুত্রার্ফলভোগবিরাগ | 

শমদমাদিষট্কসম্পত্তি কাহার নাম ?-- 

শমদমোপরতিতি তিক্ষাশ্রদ্ধামাধানঞ্চেতি | 

শমঃ কঃ? শম কাহাকে বলে ?£--“মনোনিগ্রহঃ1” অন্তরিক্ত্িয় ষে মন 

তাহারই নিগ্রহের নাম শম।1 ,. 

দমঃ কঃ? দম কাহাকে বলে? 

“দমোনাম চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ | 

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্জ্িয়গণের দমনের নাম দম । 
পাপ রর ও পট এ 

* ইহাশ্মিন লৌকে দেহধারণব্যতিরিক্রবিষয়েষু অ্রক্চন্দনবনিতাদিষু 

বাস্তাশন ( বসনান্ন ) মৃত্রপুরীধাদৌ যথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহল্লোকফলতোগ- 

বিরাগঃ | অমুত্র স্বর্গলো কাদিত্রঙ্গলো কান্তর্বন্তিষু রস্তাসন্ডোগাদিবিষয়েষু 

তদ্বৎ পূর্বববৎ। 

৭ শ্রীকুঞ্চ বলিয়াছিলেন “শমো মন্িঠতাবুদধি: [” ঈশ্বরনিষ্ট মে বুদ্ধি তাহা 

রই নাম শম॥ * 
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উপরতিঃ কা? -উপরতি কাঁহাকে বলে ? 

উপরভির্নাম বিহিতানাং কম্মণাং বিধিন। ত্যাগঃ | 

বিছিত কর্ম সকলের সংন্যাস বিধান দ্বারা যে পরিক্র্যাগ তাহার নাম উপ্গ- 
রৃতি। কিংবা! শব্াদি বিষয় শ্রবণাদিতে বর্তমান মনের পত্যাহারপূর্বাক 
ব্রহ্মবিষয় শ্রবণাদিতে যে বর্ডন তাহার নাম উপরতি | যথা, 

“শ্রবণাদিষু বর্তমানস্য মনসঃ শরবণাদিঘেব বর্তনং বোপরতিঃ ) 

তিতিক্ষা কা ?__তিতিক্ষা। কাহাকে বলে? 

“তিতিক্ষা নাম শীতোষ্স্রখদুংখা দিদ্বন্বলহনং দেহবিচ্ছদ 

ব্যতিরিক্কম্ |” 

যাহাতে শরীরের বিচ্ছেদ ন! ঘটে অর্থাৎ যাহাতে মৃত্যু না হয়, এ ভাবে- ষে 

শীতোষ্ সুখহ্'খাদি পরস্পরবিপরীত বিষয় সকল সহা করা, তাহার নাম 

তিডিক্ষ। | | 

শ্রদ্ধা কীরৃশশী ৮ অদ্ধা কি প্রকার ? 

“গুরুবেদানস্তবাক্যেযু বিশ্বাসঃ 1? 
গুরু এবং বেদাস্ত শাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা । 

সমাধানং কিং ?--সম়াঁধান* কাহাকে বলে ? ০ 

“টিটত্তৈকাগ্রতা 1” পরমেশ্বরেতে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান । 

এই শমদম[দিষট্ক সম্পত্তি বলা হইল। 

মক কাহ্াকে বলে ? 

“মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেহতিতীব্রেচ্ছাবত্বম্ 1” 

মুক্তিতে অতিতীক্ষ ইচ্ছাবস্তার নাম মুমুক্ষত্ব। 
" এষ সাধনচতুষ্রয়সম্পত্তিঃ, তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পৃন্নঃ । 

এই সাধনচতুষ্টর়সম্পত্তি, এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধনভতুষটয়সম্পন্ন। এই সাঁধন- 
চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই আত্মানাত্মবিবেক-বিচার প্রশস্ত জানিবে। 
পাশপাশি পািপি 

* “শ্রবণমননাদিষু বর্তমানং মনো বাদনাবশাৎ বিষয়েষু, গচ্ছ্ি যা যদ 
দা তদা দৌদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানম্ ৮ 

নত 



২২৬ মুক্তি এবং তাহার সাধন । 

, *শই সাধনচতুষ্টনূপ সম্পত্তির অভাব থাকিলেও বন্যপি কোন ব্যক্তি এই 
আত্ম অনাত্ম বিচার করেন, তাহাতে তাঁহার কোনকপ প্রত্যবায় নাই, অধি- 
নস্ত তাহাতে তাহার মঙ্লেরই সম্ভাবনা । যথা, 
:.' সাধনচতুষ্টয়সম্পত্যভাবেহপি গৃহস্থানামাত্সানাত্ববিচারে ক্রিয়- 

মানে সতি তেনগুত্যবায়ে। নাস্তি, কিন্তু ভীব শ্রেয়োভবতি ! 

একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তি-যোগ্ন 

ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বার! 

মুক্তিলাভ হয় না। 

তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়। 
শ্রতি। 

সেই পরণায্মাকে জানিলে মনুষ্য মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়, মুক্তি প্রাপ্তির 
"আর অন্ত পথ নাই! 

একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তিষোগ ব্যতিরেকে 

যাগধজ্ঞাদিরপ লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা অথব| কোন-প্রকার 
সাকার দেব-দেবীর পুজা অর্চনার্দি দ্বারা ব। তীর্ঘনান -দ্বায়। আত্ম! কখনও 
সুক্কিলাভে সমর্থ হয় ন! । 

যথা যথোপানক্ষে তং ফলমীয়,স্তথা তথ] । 
ফলোতকর্যাপকষৌ তু পুজ্যপুজানুনারতঃ ॥ 
মুক্তিপ্ত ব্রন্মতত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথ] ; 
স্বপ্রবোধং বিন। নৈব স্বন্বপ্রং হীয়তে যথা | 

| প, দূ, ৬।২০৯-২১৩ | 

যেব্যক্তি যে কোন বস্তকে যে প্রকারে উপাসনা করে, সে অবশ্যই তাহার 
অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়; আর পুজ্য বস্তর ব্বরূপ ও পুজানুষ্ঠানের তারতম্য 

কন্কুসারে ফলের উৎবর্ষ* ও 'অপকর্ষ হইয়! থাকে। কিন্তু মুক্কিফল প্রাপ্ত 

হইবার ,নিমিভে+বরঙ্গতব্ব্ান ব্যতীত আর উপায়াস্তর নাই, যেমন স্বীয় 
শ্বঈ-অবস্থা-নিবারণের নিমিত্তে স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। * 
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তগবান্ শিব বলিয়াছেম--- 

মনসা কল্পিত মূর্তির মার ॥ 

স্বপ্ুলব্েন রাজ্যেন রাজানে মানবাস্থ! ॥ 

মূ, নি, তন্ত ১৪।৯১$৮৭$ 

যদি যন দ্বার কল্ষিত। সুত্তিই * * জীবের মোক্ষসাধিকা হয় বল, তবে 
স্বপ্নকালীন কল্পন! দ্বারা মনুষ্যগণ যে রাজা প্রাপ্ত হয় তন্থার! তাহারাও রাজা 

হউক । (অর্থাৎ কল্পিত সাকার উপাসনাতে চিত্তগুদ্ধি ব্যতীত জীবের কর্দাচ 

সুক্তিলাভ হয় না)। 

“গ্রবা ছেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপ। অগ্রাদশাঙ্গমবরং যেষু কর্ম । 
এতচ্ছে য়ে! যেহভিনন্দন্তি মুঢ়। জরামৃত্যুৎ তে পুনরেবাপিয়স্তি॥ 

১ম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৭ম শ্রুতি । 

অঙ্গির কহিলেন, হে শৌনক, যজ্ঞরূপ কর্ম সকল বিনাশী, তন্মধ্যে অষ্টাদশাঙ্গ 
কন্ম নিকট । এ নিকুষ্ট কর্শকে যে সকল অজ্ঞান ব্যক্তি শ্রেয় বলিয়া জানে, 
তাহার! পুনঃ পুনঃ জরামরণরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয় । 

* শাস্ত্রে যত প্রকার পাকার দেব-দেবীর উল্লেখ আছে, সে সমস্তই শাস্ত্র- 

কারদিগের কল্পনাসম্ভুত মাত্র। বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে 

প্রত্যেক শান্তর হইতেই এই সত্য লাভ করা যাইতে পারে । 

চিন্ময়স্যাদবিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ | 

' উপাসকানাং কার্ধ্যার্থং ত্রন্ষণো রূপকল্পনা। 

রূপচ্ছানাং দেবতানাং পুংস্র্ংশাদিককল্পন। ॥ 

ইতি একাদশী তত্বে বিষ্ণপুজা প্রকরণের প্রারস্তে (রঘুনন্দন ) স্মার্ডবৃত 

যঙগদগির বচন। বিভিন্ব-অধিকারস্থ সাধকগণের স্কবিধার জন্য জ্ঞানস্বরূপ 

অদ্থিতীয় উপ্থাধিশৃন্য শরীররহিত পরমেশ্বরের রূপকল্পনা করা হইম্লাছে, 

স্থৃতরাং বূপকল্পনা স্বীকার করিলে. পুরুষের অবয়ব সী অবয়ব ইত্যাদি অব- 

যবেরও কল্পনা! করিতে হয় । , 

ভগবান্ শিব এসন্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা! প্রকৃতি বা মায়া” নাক 

প্রস্তাবে একপ্রকার বল! হুইয়াছে। 



হি ৫: মুক্তি রং তাহার সাধন. 

যে! ঠা এতদক্ষরং া্্যবিদিদধান্থিক্োকে দুহোতি | 
_ শষজতে তপন্তপ্যতে বনি বধসহত্রাণাস্তবদেবাদ্য তন্ভবতি 
না | বৃ. উপ, 81৯১১ শ্রুতি । 

জিব কার হে গা! কোন ব্যক্তি এই অধিনাশী পরমেশ্বরকে 
আ জানিয়! যদিও ইহুলোকে বনু সহম্র বংসর হোম যাগ তপন্তার্দি করে, 
তথাপি সে. গ্ারী ফল প্রাপ্ত হয় না। 

স্বচ্ছিলাধাতুদার্্দা দিমূর্তা বীশ্বরবৃদ্ধয়ঃ । 
ক্রিশ্যস্তত্তপন। মৃঢ়াঃ পরাং শান্তি, নযান্তি তে। 

| . ম, নি, তন্ত্র ১৪1১১৯। 

' ভগবান্ শিব কহিয়াছেন-_মৃণ্তকা প্রস্তর ধাতু অথবা কাষ্ট নিন্মিত মৃষ্তি- 

সমূহে ঈশ্বরবৃদ্ধি করত অজ্ঞানী তপন্বী সকল কষ্ট ভোগ করেন, কিন্তু মুক্তিরূপ 
থে উৎকৃষ্ট শাস্তি তাহা অবগত হইতে পারেন না। 

মনোখনাত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ | 

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমস্তি তামস। জন1ঃ ॥ 
_ আত্মতীর্ঘৎ ন জানভ্তি কথৎ মোঁক্ষে। বরাঁননে । 

জ্তা, স, তম্ব। 

শিব অন্ত স্থানে, শক্তি অন্ত স্থানে, বায়ু অস্ত স্থানে, এবং মন অন্য স্থানে. 

এইরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট তমোগুণঘুক্ত লোক সকল এই তীর্থ এই তীর্থ এতদ্রপ 

অ্রনেতে আচ্ছন্ন হইয়া সর্বত্র পরিভ্রমণ করে । হে বরাননে, তাহারা আত্মতীর্ঘ 
জ্ঞাত নহে, অতএব কি প্রকারে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ? 

. বগ্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্ববীঃ কলভ্রাদিযু ভৌমঈশধীঃ ; 

ভীতু জলে ন কহিটিৎ, ফনেমফিজে সএব গোখরঃ | 

ভাগবতের দশম সন্ধে লে অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি তগবন্ধাব্য | 

| : কৃ কছিলেন, হে খবিগণ, যে ব্যক্তির কফপিততবাযুময় দেহে আত্মবোঁথ 

ই, আর পুতে আপনার তাৰ এবং ৃতথিকাদদিনিশিত র্স্ততে দেখত 



যা িইজ। 1. হট 

রর জ্ঞান হয) জা আঁলেতে ীর্থ বোধ হয় কিন্ত তত্বজ্ঞানীতে সেরূপ হয় না 

“মে ব্যক্ষি বড়গরু অর্থাৎ অতি *. ক. 

* ভুলসীদাঁল বলিয়াছেন 

তুলসী জপ্ তপ্ পুজিষে, সৰ্ গোড়িস্বা কি খেল্। 

যব্ প্রিয়ষে সরবর হোস্সি। তো রাখ্ পেটারি.মেল্॥ 

হে তুলসী ! তুমি জপ তপ গ্রতিমাপুজাদি যাহ! করিতেছ, এ সমস্ত 
বালিকাগণের সাঁংসারিককর্্মবোধিক। পুত্তলিকা খেলার স্তায়। বে পর্যাস্ত 

তাহাদের স্বামীয় সহিত সহবাঁস ন! হয়, তাহার! সেই পর্য্যস্ত খেলে, তৎপরে 

তাহার! সেই সকল পুভ্তলিকা! পেটিকার তুলিয়া রাখে । 

শরীক আপনার অবতারত্ব সম্বন্ধে অর্জুনকে এইরূপ কহিাছিলেন_ 
নাহং প্রকাশঃ সর্বন্ত যোগমায়ালমাৃতঃ। 
মুছোহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ 

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যস্তে মামবুদ্ধয়ঃ 1 

পরং ভাবমজানস্তো মামব্যয়মন্তুত্তমম্॥ 

গীতা, ৭ম অধ্যায় । 
আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না, একারণ মুঢ় ব্যক্তিগণ আমার মায়! 

হবার] সম্যক আচ্ছন্ন হওত উৎপত্তিহ্বাসবৃদ্ধিরহিত আমাকে জানিতে পারে ন1। 
মংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্য সত্য স্বভাব অল্পবুদ্ধি লোক 

ধকল তাহা জানিতে ন। পারিয়া অজ্ঞতা প্রযুক্ত আমাকে মমুষ্যাদির স্ভাক় 
অবর়বাদিবিশিষ্ট অবতারস্বরূপ জ্ঞান করে। 














